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Esta tese

é dedicada àqueles

que acreditavam efetivamente que

com o aprendizado contlnuo nos

tornamos as tenazes do trabalho

e os conquistadores de um mundo

melhor.

Meus pais, Nicolau e Catharina,

que de uma Hungria e terra usurpada,

chegaram ao Brasil • sem lenço e

documento, nada no bolso ou na

mão" e fizeram, com decência,

luta e amor, suas histórias,

trazendo e passando às outras

gerações a moral cristã" .

",«. , pois a única sarda para os problemas nacionais é pelo caminho da

moralidade, antes que pelo da Economia mas, isso está nas mãos de cada

cidadão do que nos meios ou instrumentos do poder público. E' preciso que

entendamos que o Brasil é nossa responsabilidade, de todos."

de Ronaldo A. Guedes Pereira

Diretor Executivo da Champion Papel e Celulose Ltda
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DESCRIÇAo BIBLIOGRÁFICA

SIM C S I K, Tfbor . INFORMÁTICA: Fator de mudanças na Organi

zação, Métodos, Informação e Sistemas - OMIS - dos Recursos Humanos nas

empresas no Brasil. São Paulo - SP, EAESP / FGV, 1993. 631 p . ( Tese de

DOUTORAMENTO apresentada no curso de Pós-Graduação da EAESP / FGV

com área de concentração em Organização, Recursos Humanos e Planejamento

e domínio conexo em Administração da Produção e Sistemas de Informação para

obtenção do tttuto de DOUTOR EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS.

RESUMO: Trata-se de proposta de análise das estruturas empresariais

e da implantação de quaisquer tipos de equipamentos informatizados (ou

microeletronizados, identificados como INFORMÁTICA) tan to a nível de escritórios

(automação de escritórios) como a nfval de fábrica ( automação da produção e

rcbottzaçãcl nas empresas brasileiras com destaque àquelas situadas na região

centro-sul do pats (considerando-se empresas como organizações industriais,

comerciais e de serviços, tanto públicas como privadas). Aborda os planos

diretores iniciais destas empresas e a existência e os levantamentos de O & M -

1& S, tecendo considerações sobre os reflexos diretos e indiretos nos RECURSOS

HUMANOS da empresa e da comunidade e como eles foram manipulados pelos

envolvidos no processo. A ponta os problemas encontrados, algumas soluções,

caracterizando caminhos, planos e projetos utilizados no desenvolvimento e

manutenção dos sistemas informatizados. Analisa os procedimentos de

reaproveitamento dos RECURSOS HUMANOS, avaliando os sistemas e as

propostas utilizadas pelas empresas nestas alocações, inclusive as figuras de

desemprego e reciclagem, dentro de treinamento e desenvolvimento.
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ABSTRACT
The purpose of this work is to study the internai and externai changes

which surround Human Resources in a number of companies (subdivided into

specific analysis units). In order to analyse these changes in Brazilian business,
caused by Informatics, several aspects were taken into account: Organization,

Methods, Information and 5istems (O&M - 1&5).

5pecifically, we had carried out exploratory research together with
professionals who till top management positions in the Human Resources area of

the companies, who should, if they wished, ask the professionals responsible for

the Informatics politics to give them an intimate collaboration. In some cases. the

professional standpoints and the perceptive view of the future were so conflicting

that resulted in two attitudes toward the same company, making the research even
richer.

In some moments, the researcher did interviews and discovered the real

situation of the interviewed professionals who had helped to give more reliability to

the project.

The starting point of this thesis is the assunption that there existed an
intimate relationship and a underlying link between the administrative theories

under consideration. These theories were related to their innumerable variables ,

(particulary in 5ystemic Theory) and to Cybernetic Epistemology and deal with the

Organization and the Methods of Analysis and the Handling Engineering of

Information and Framing 5ystems (OMI5) in an ordely and studied way.

In short, in a common sense, nalve way, we had worked with the behavioural
versus the instrumental and how one (the Informatic Instrumental) interfered with

the other (the behavioural - Human Resources) within a period of 20 years (19801

2000).

The achieved results as well as the requests made by the protesslonals

who, knowing about lt in advance, wanted to participate in the research, had shown

increasing interest in this kind of study and in the subject and mainly in the

acknowledgement of the role of a University in the creation, development and

maintenance of a community consciousness, where the company, in general, plays

an extremely important role in improving a better Quality Ufe in Human Aesources.
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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo estudar os processos de mudanças nos
ambientes interno e externo de RECURSOS HUMANOS (sub-divididos em

Unidades de Análise - UNAN - espectttcaal, sob os aspectos de Organização,

Métodos, Informação e Sistemas ou, simplesmente, O & M -I & S, provocadas

pela INFORMÁTICA, na esfera empresarial brasileira.

Especificamente, foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório

junto ao principal responsável pela área de RECURSOSHUMANOS das empresas,

que deverra, por sua vez, e se quisesse, solicitar a colaboração rntima do
profissional responsável pelas poHticas de INFORMÁTICA. Em alguns casos os

pontos de vista desses profissionais e a visão perceptiva do futuro foram tão

conflitantes que resultaram em dois posicionamentos para uma mesma empresa,

enriquecendo ainda mais a pesquisa. Emoutros momentos o pesquisador atuou

como entrevistador, obtendo as colocações reais dos respondentes, fator de uma

maior confiabilidade para as réplicas obtidas.

O ponto de partida desta tese é o pressuposto de que existiria uma

relação intima e uma vinculação subjacente, entre, por um lado as teorias

administrativas em geral com as suas inúmeras variáveis (em particular, a

sistêmica) e, de outro lado, a epistemologia cibernética, ambas procurando tratar

da Organização e dos Métodos de análise e engenharia de manipulação das

Informações e estruturação dos Sistemas (OMIS) de uma forma disciplinada e
bem pensada. Em resumo, considerando de uma forma ingênua, trata-se do
estudo do comportamental versus o instrumental e o que este ocasionou naquele,

num perfodo de 20 anos (1980/2000), nos ambientes interno (Ai) e externo (Ae) da

Empresa.

Os resultados obtidos, bem como os pedidos de profissionais que

desejavam participar da pesquisa por dela terem conhecimento através de

terceiros, indicaram a crescente consideração por esta forma de estudo, o
interesse pelo assunto e, principalmente, o reconhecimento do papel de uma
Universidade na criação, desenvolvimento e manutenção de uma consciência

comunitária, onde a Empresa desempenha um papel de extrema importência para

uma melhor qualidade de vida dos RECURSOSHUMANOS em geral, através da

INFORMÁTICA.
, ,, .
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APRESENTAÇAO

"Dúvida" tem como sinônimos "hesltação, objeção, dificuldade, alteração",

enquanto "Crítlca" é a arte de julgar as produções, segundo a mesma fonte, ou

seja, o dicionário do Ministério de Educação e Cultura. Duas faces de uma mesma

moeda, com uma INTERAÇÃO contínua, num processo influenciador probabilrstico

recrprcco, na busca da INTEGRAÇÃO.

Torna-se "critica acadêmica" quando, por exemplo, julga o presente

traba lho; entretanto, torna-se "critica empresarial" quando julga as idéias, por

exemplo, da FIESP, ou ainda, ·crftica do povo" quando julga movimentos, por

exemplo, reivindicatórios de uma Comunidade de Base (1984: 11), ou mesmo

"crftíca de uma nação ", como no caso da Hungria (1993: 7). Segundo BERTERO

(1984: 138) ., O próprio exercfcio da crttlca, inseparável da atitude cientffica, não

pode ter base suficientemente sólida sem o tratamento da problemática

epistemológica ".

Torna-se "dúvida acadêmica" quando, por exemplo, devemos classificar

um trabalho como Pesquisa Administrativa ou Pesquisa Social, que sempre leva

a uma controvérsia. Ainda conforme BERTERO (1984: 138) .,Tal tipo de discussão

é particularmente inquietante, porque expõe a nossa fragilidade cientrf ica e

nossa capacidade em delimitar epistemologicamente um dornfnlo ". Outrossim,

torna-se "dúvida empresarial" quando, por exemplo, somos informados de que

"nota-se que uma ligeira maioria da amostra ainda não conta com um sistema

estrutu rado e forma lizado de Plan ej amento Estratég ico", conforme

ALBUQUERQUE (1987: 129).

Este trabalho e a pesquisa se propõem muito mais a provocar críticas e

levantar dúvidas do que fornecer respostas e estabelecer verdades, pois como

afirma BRONOWSKI (1979:438): ., Estamos todos com medo de nossa presunção,

de nosso futuro, do mundo. ( ... ) Contudo, cada homem, cada civilização, foram

para a frente em razão de seu engajamento naquilo que haviam decidido realizar.

O compromisso pessoal de um homem com seu offclo, o compromisso intelectual

e o compromisso emocional, unidos em um s6 propósito, fizeram a Escalada do

Homem."
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Dar este trabalho, permeado de dúvidas, transparente a crttlcas, mas

com compromissos e propósitos perfeitamente delineados e apresentados no
decorrer das páginas, pois ele foi desenvolvido de acordo com a visão moderna da

ciência e do conhecimento cientrfico, isto é, a eterna renovação e reavaliação do

ernprrlcc na busca das causas e efeitos dos fenOmenos, como o infindável

movimento das marés ou o eterno processo de construção do Universo.

Dentro desta perspectiva metodológica, que sistêmicos como

BERTALANFFY (1976: 1) denominam de "COMPONENTES EM INTERAÇÃO",

procuramos mostrar que a interação ordenada (não fortuita) entre RECURSOS
HUMANOS e INFORMÁTICA leva à INTEGRAÇÃO destes dois sistemas, dentro

de um sistema maior, denominado Empresa, através da PARTICIPAÇÃO de e

pelas áreas (departamentos ou setores especfflcosl aglutinadas em Unidades de

Análise (UNAN), que permitiu gerar vários MODELOS SIMPLIFICADOS DE

INTEGRAÇÃO ENTRE RECURSOS HUMANOS E INFORMÁTICA, originais nas

formas, mas com a utilização das técnicas e conteúdos tradicionais nas duas

áreas, (chamadas de Sistemas), ou seja, com o emprego das formas técnicas-

administrativas de Organização & Métodos -Informação & Sistemas (O&M-I&S).

É sugerido, para uma visão global e como facilitador de uma leitura

detalhada, que o contato inicial com este trabalho ocorra através do ANEXO

QUADRO DE MAPAS-RESUMO empregado na elaboração de TRANSPAR~NCIAS

e/ou PROJEÇÕES a serem utilizadas na EXPOSiÇÃO ORAL e do ANEXO

QUADRO DE CONTRI BUIÇOES, redigidos sob a forma de artigos, atendendo e
seguindo sugestões de orgãos acadêmicos, ctentttlccs , empresariais, revistas,
jornais e associações, e, portanto, passíveis de publicações isoladas e
independentes dos demais capítulos que compõem este trabalho; com esta visão,

logicamente este anexo representa um resumo dos anteriores, o que permite um

contato superficial com o trabalho e leva ao encontro de determinadas repetições
ao leitor menos avisado. Ambos os ANEXOS estão no VOLUME 11.

Tendo deixado em 1981 a atividade de assistente de diretoria de

empresa familiar I após ter passado mais de 10 anos gerenciando RECURSOS
HUMANOS, e de ter acumulado atividades de Advogado Trabalhista e Professor

Universitário, tornei-me CONSULTOR e AUDITOR ORGANIZACIONAL pela
•aquisição da empresa PROSELCO - Consultoria Empresarial e Recursos Humanos

SC Ltda, formada em AGOSTO DE 1964, num processo pensado de terceirização.

I:'
: '
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Num quadro de referência conceitual, após ter analisado e estudado

várias situações, para as necessidades atuais dos alunos e do empresariado,

assumi um posicionamento sistêmico pró-ativo e emancipador em relação a

pessoa humana e ao profissional, voltado aos processos de mudanças nas

práticas gerenciais estabelecidas, num processo de Agente de Mudanças, conforme

opinião e idéias expostas em artigos de jornais (ANEXO -QUADRO DE ARTIGOS"),

cursos gerenciais e empresariais, disciplinas acadêmicas e trabalhos profissionais.

O resultado é uma passagem do trabalhar com a prática ao estudar

detalhadamente as integrações, via OMIS, dos RECURSOS HUMANOS e

INFORMÁTICA, com o objetivo de tentar explicitar como a interpretação de uma

teoria geral de sistemas poderia se traduzir num novo e original MODELO

SIMPLIFICADO DE INTEGRAÇÃO entre RECURSOS HUMANOS e INFORMÁTICA

através de OMIS. A gênese histórica de nosso pensamento pode ser dividida, face

li amplitude do assunto e as fronteiras que nos dispusemos a analisar em duas

visões, a PANORÂMICA e a CENTRADA, auxiliando ainda mais a compreensão

do presente trabalho.

a) VISÃO PANORÂMICA

Solicitar a 514 (quinhentas e quatorze) empresas que respondessem a

um questionário de 57 questões subdivididas em 6 (seis) itens, num total de 342

quesitos, mais um preenchimento com opiniões pessoais de outras 4 questões

dissertativas e que pesquisassem dados de 10 anos ( 1980/1990) em outras doze

(12) questões; bem como terem de atender a outros 27 posicionamentos em re

fação ao Governo, Sindicatos, Sociedade e Comunidade em geral, atualmente

(07/1992) no Brasil, com a situação de desemprego, inflação em constante

elevação, em processo de estagflação e dúvidas quanto ao sistema de governo,

pode parecer, a uma rápida e superficial análise, uma temeridade.

Mais ainda, se pensarmos que este total de dados (385 quesitos por

quest ionário vezes 514 empresas daria 197.890 respostas) deveriam ser tabulados

e pesquisados, bem como deles extrafdos gráficos, serviço que exigiu a utilização

de dois (2) e em alguns momentos até de 3 (três) equipamentos de computação

trabalhando em paralelo, pode também parecer um grande desafio, o que na

realidade foi constatado, através de horas que se acomularam em dias e semanas,

frente a uma "telinha" de computador avaliando o próprio e sua interferência nos

RECURSOS HUMANOS das empresas.
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Além destes dois pontos quantitativos importantes, qualitativamente a

INFORMÁTICA e os RECURSOSHUMANOS no ambiente empresarial brasileiro
enfrentam inúmeras dificuldades de graus diferentes de importância, como, por

exemplo, o fim da lei de Reserva de Mercado para a Industria Brasileira de

Informática, a criação da lei de Defesa ao Consumidor, uma 16a Polrttca Salarial

desde 1982 ( que fixa em aproximadamente em US$ 100 o salário rntnlmo para

01/93 ) e outras manifestações fiscais (a Nova República já cometeu até agora 5

choques heterodoxos em matéria de administração econômica).

Todos estes acontecimentos criam zonas conttnuas de estremecimento
e conflito entre empresários e governantes, inclusive a ntvels pessoais de

posicionamentos liberais, ou conservadores, e mesmo modernistas e até

socializantes, que, segundo CAMPOS(1993: 2), no " Brasil, o problema é diferente.

Fala-se tanto no "social"que é preciso lembrar aos "estúpidos" que o social tem

de ser financiado, o que dá prioridade ao econômico. Realisticamente, o "tudo

pelo social" tem de ser substituído por outro slogan: "Tudo pelo econômico, para

financiar o social" ..

Como pano de fundo temos todo o processo de impeachment do ex-

presidente afastado e demissionário Fernando Collor, que poderá, conforme os

orgãos de comunicação, solicitar asilo polttlco à França, que, segundo RAYMUNDO

11979: 31) "O asilo foi primeiramente concedido aos criminosos comuns, exclutndo-

se os criminosos perseguidos por delitos polfticos",o esquema de Paulo César

Farias, o PC/extorquindo milionárias contribuições de empresários, ainda conforme

nottclas dos meios de comunicação e de conhecimento geral, e de Ifderes de

algumas empresas convidadas a participarem da presente pesquisa.

Sobrenadando a estes fatos, existe um governo classificado inconcusso

do presidente Itamar Franco às voltas com processos de Privatização, com a

vigência de uma lei de Patentes e um Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT)

ultrapassadas, além de uma nova associação com a Argentina, Paraguai e

Uruguai, formando o Mercosul, e denúncias, conformeo jornal OESP(1993: 1), de

que" já colocou 38 mineiros em postos-chave. No auge da República de Alagoas,
Collor tinha nomeado 24 alaqoanos".
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b) VISÃO CENTRADA

E' esta dlnãrnlca do ambiente externo (Ae), são estas mudanças continuas

do processo democrático na busca da melhor qualidade de vida,para todo um

povo, que permitem dizer que faz sentido preocupar-se com o assunto deste

estudo. Contudo. em que pesem todas as limitações elencadas, a ingerência da

INFORMÁTICA nesta realidade torna-se um imperativo para todas as empresas
que, a partir de um determinado momento de suas vidas, se conscientizaram da

necessidade de conhecer, manipular, arquivar e destruir dados e informações

que influenciam suas atividades intestinas e dirigem os seus destinos.

Oprocesso de monitorização dos agentes, fatores e variáveis do ambiente

externo (Ae) através da INFORMÁTICA permitem que as empresas orientem ou

reorientem (organizando ou reorganizando) seus processos produtivos, seus
planos econômicos e, principalmente, seus objetivos, metas e projetos que
envolvam os RECURSOSHUMANOS, no ambiente interno (AO da empresa.

Um exemplo desta necessidade pode ser encontrado nas palavras de
MINDLlN (1992: 102) 11 Antigamente - vinte anos atrás - uma inovação tecnológica

durava 5, 10 anos, com facilidade. Atualmente ocorre em um ou dois anos, já se

torna dispensável, exigindo outro processo ou alteração do utilizado. O dornfnlo

da tecnologia e a velocidade de resposta são elementos cruciais na
competitividade. Para isso, deve existir capacidade de INFORMAÇOES (grifo

nosso) muito maior do que aquela antes exigida, quando o desenho era recebido

r' 'n a especificação do cliente, para a fabricação do Produto. n

Desta forma encontramos e destacamos da realidade empresarial os
RECURSOS HUMANOS, que, como diz ALBUQUERQUE (1987: vi) na

apresentação de sua Tese de Livre-Docente na USP " as próprias mudanças no

ambiente tem imposto desafios crescentes aesta área (ex: evolução do movimento
sindical, aumento das preocupações sociais, desenvolvimento tecnológico, entre

outras!" . MEIRELLES (1990: 9), na sua tese de doutoramento na FGV-SP,

solidifica o presente trabalho quando, nas conclusões, diz 11 uma constatação

fundamental das evidências empfrlcas e das pesquisas realizadas é de que só

existe uma maneira efetiva da empresa caminhar no processo de informatização:

O crescente envolvimento do usuário final na operação e desenvolvimento dos

sistemas" .
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Está formado o caldo do presente estudo, dividido: a) no Volume I em 4

(quatro) capltulos (chamados de QUADROS) com partes de apoio, chamadas de

itens(seções) e sub-itens(sub-secões}, além do presente QUADRO

INTRODUTÓRIO; bl no Volume 11em 4 quadros de ANEXOS, pinçados no
emaranhado de acontecimentos que envolvem a vida empresarial brasileira e
suas relações com o mundo acadêmico.

No VOLUME I - Caprtulo - I - QUADRO TEÓRICO procuramos
detalhar um quadro de apoio conceitual sobre o objeto em estudo, com base num

referencial histórico, de modo a delimitar os objetivos da tese e as hipóteses e

sub-hipóteses. Tratamos então de estabelecer palavras-chave e dimensões

dentro da evolução histórica das políticas de RECURSOSHUMANOS, OMIS e
INFORMÁTICA, com rápidos comentários bibliográficos. Permeiatodo este capltulo

a busca da integração dos possfveis Planos Diretores tanto de INFORMÁTICA

como o de RECURSOS HUMANOS. através dos agentes, fatores e variáveis

avaliadas em Unidades de Análise (UNAN) especfficas. como resultado concreto

dos processos de mudanças.

No Capítulo - 11 - QUADRO DA PESQUISAfoi objetivada a descrição

detalhada da pesquisa realizada e desenvolvida com o apoio das maiores empresas
de cada setor, conforme a revista Examede Agosto de 1992 e arquivo documental.

Nos itens de apolo deste capítulo foi tratada a importância do tema para o

empresariado e para os próprios executivos, num processo de identificação
profissional que, segundo VENOSA (1984:73) li A resposta à questão da identidade

dos executivos leva, sem ira nem paixão, à tradição que examina os grupos sociais

a partir das variáveis INTERNAS (grifo nosso) a esses grupos, ou seja, o acervo
de conhecimentos biograficamente incorporado e a disposição para ser utilizado

nas interações sociais."

Além disso trata também do tipo de pesquisa e toda a sua problemática

de especificação, fases e metodologia de coleta e interpretação de dados, bem

como do detalhamento dos procedimentos e da análise e slntese dos resultados

e das limitações e expansões do estudo proposto.

No Capítulo - 111 - QUADRO ESTATíSTICO, buscamos a análise e

a interpretação dos resultados da Análise Fatorial e de outros testes Estatrsticos
de uma forma detalhada. mas objetiva. analisando cada uma das HIPÓTESES

estabelecidas para a tese.
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No Capítulo IV QUADRO DE CONCLUSOES &
AECOMENDAÇOES encontramos orientações e sujestões para novos estudos,

em continuação ou não da presente tese. Assim, procuramos sintetizar as _

principais constatações da tese e da pesquisa propriamente dita através do

detalhamento das QUATRO DIMENSOES propostas, ou seja:

-1 a DIMENSÃO: Integração dos planos de INFORMÁTICA com os

planos de RECURSOS HUMANOS, chamados PLANOS DIRETORES;

- 2a DIMENSÃO: Conhecimento e participação dos Recursos Humanos

nos processos de ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÃO E SISTEMAS;

-3a DIMENSÃO : Estudo das variáveis do AMBIENTE INTERNO da

empresa e a influência destas variáveis nas Unidades de Análise ( identificadas

pela sigla UNAN} pesquisadas; e,

-4a DIMENSãO: Estudo das variáveis do AMBIENTE EXTERNO da

empresa e a influência destas variáveis nas Unidades de Análise (UNAN)

pesquisadas.

Estas dimensões interagem nos ambientes interno e externo da empresa,

com suas importãnclas diferenciadas conforme os respondentes.

Finalmente, no VOLUME 2 - ANEXOS como já mencionado,

desenvolvemos um resumo geral de nosso trabalho, numa forma dinâmica de

apresentação, procurando atingir os alunos dos cursos de administração de

empresas e correlatos e demais interessados no assunto da presente tese. Em

termos de recomendações, exploramos o fator "Bibliografia" pesquísada e exemplos

práticos, obtidos através dos anexos deste trabalho. O estudo exploratório, pelos

levantamentos permitirá um entendimento do estágio passado, atual e futuro de

INFORMÁTICA e RECURSOS HUMANOS no ambiente empresarial brasileiro.

Convém salientar que a análise de algumas das principais teorias e

estudos existentes sobre a administração, representada neste trabalho pelas

funções de Organização, Métodos, Informação e Sistemas (OMIS) e a interrelação

e a integração que as mesmas fazem entre os RECURSOS HUMANOS e a

INFORMÁTICA nos ambientes internos e externos da empresa, permeiam o corpo

do objetivo principal desta tese, e conseqüentemente de cada um dos caprtulos e

itens mencionados e a seguir detalhados em gráficos, comentários e conclusões.
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O rndice detalhado permite uma rápida visão, simples e objetiva, sobre

todo o conteúdo deste trabalho e poderá auxiliar ao leitor a detectar mais

rapidamente um assunto de seu interesse particular.

A visão centrada torna-se mais simples de ser percebida quando são

analisados os três gráficos desenhados, ou seja:

GRÁFICO 1.1 - RELAÇÃO ENTRE OMIS E RH IINFO

GRÁFICO 1.2 - PLANOS DIRETORES& AMBIENTE DE RH I INFO

GRÁFICO 1.3 - PESSOAL, OMIS E RH I INFO DE 1980 A 2000.

GRAFICO 1.1 ~ RELAÇAo ENTRE OMIS 8 RH/INFO

RH

organi- infor-

zação métodos mação istemas

INFO

GRAFICO 1.2 • RELAÇAo ENTRE PLANOS DIRETORES E AMBIENTES

Ai DE

PDG RH/INFO PDRH PDI

GERAL OMIS ~ec.Hum. Informát.

Ai=

Ae Ae=

OMIS •. RH I INFO

Ambiente Interno

Ambiente externo

PD= PlanoDiretor
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GRAFICO 1.3 . PESSOAL. OMIS e RH/lNFO de 1980/2000

RH

INFO

pessoal pessoal pessoal

ADM. OMIS INFOR. OPERo

1980/90

90/2000

Na forma de uma peça de jogar. as figuras representam dados abertos

(6 faces) e permitem desenvolver um trabalho integrativo, pois cada face

corresponde a uma determinada situação da empresa, perfeitamente identificável

com esta estrutura. Por exemplo, uma empresa no gráfico 1.1 poderá ter AH, mas

pode ocorrer estar sem as demais áreas de uma forma completa e estruturada

hierarquicamente; ou uma outra empresa estar mais forte ou competitiva do que

a outra; no caso, é possfvel visualizar um ·jogo de dedos", pois lançando-se a

peça de marfim, em qualquer uma das faces que caia, encontraremos nela uma

série de problemas, crises e conflitos para serem resolvidos.

O mesmo paradigma estende-se para os demais gráficos. Vejamos outro

exemplo para o gráfico 1.2.: Existindo Planos Diretores na empresa, ou mesmo

Administração por Objetivos ou Gerencia por Objetivos (APO e GPO,

respectivamente) , o enfoque dos Ambientes interno e externo através dos

RECURSOS HUMANOS e de INFORMÁ TICA tornam-se opções obrlpatõrtas para

criação, estudo e implantação, bem como acompanhamento e manutenção de

qualquer proposta, tanto a ntvet fllosõflcc, estratégico, tático como operacional

(PF, PE, PT e PO) .

Ainda mais, e com o auxílio do gráfico, constata-se tal afirmativa, quando

são envolvidos o pessoal administrativo, operacional e o de informática para o

estabelecimento de planos para o futuro, cenários de crescimento profissional e

de realização pessoal, os movimentos de mudança através de OMIS se tornam

muito mais aparentes e apropriados ao estudo através da presente tese.



QUADRO INTRODUTÓRIO xxvi

íNDICE GERAL

VOLUME

- QUADRO INTRODUTÓRIO - CAPA

- CORPO DIRETIVO ii

- CAPA ABERTURA iii

- HOMENAGEM iv

- BANCA EXAMINADORA v

- FOLHA DE AVALIAÇÃO vi

- FICHA CATALOGRÁFICA vii

- DESCRiÇÃO BIBLIOGRÁFICA viii.
- PALAVRAS-CHAVE ix

- RECONHECIMENTO ESPECIAL x

- AGRADECIMENTOS xi

- ABSTRACT xv

- RESUMO xvi

- APRESENTAÇÃO xvii

a) VISÃO PANORÂMICA xix

b) VISÃO CENTRADA xxi

- íNDICE GERAL - VOLUME 1 xxvi

- íNDICE DOS AN EXOS - VOLUME 11 xl



QUADRO INTRODUTÓRIO xxvii

CAPíTULO QUADRO TEÓRICO

1) INTRODUÇÃO 2

2) HISTÓRICO 8

3) OBJ ETIVOS DA TESE 17

3.1 • Visão Hclístíca, Situacional e Contingencial 20

4) HIPÓTESES 23

5) DIMENSÕES E DEFINiÇÕES OPERACIONAIS E

EPISTEMOlÓGICAS 26

a) • Pensamento Sistêmico / Interativo 27

b) • Modelo Simplificado / Produção Acadêmica 27

c) • Dinâmicas e Dimensões Ex-Officio 28

d) - Unidades de Análise - UNAN 28

6) BIBLIOGRAFIA - COMENTÁRIOS EM RECOPIlAÇÃO 28

7) RELEVÂNCIA DO ESTUDO 32

8) REVISÃO DA LITERATURA e de DOCUMENTOS

EMPRESARIAIS 37

8.1 - Administração de RECURSOS HUMANOS 41

8.1.1 - Análise de Normas e Manuais de RH 44

8.2 - Administração de Organização & Métodos -

Informação & Sistemas (0&M-I&S) 49

8.2.1 - A ética na Administração de OMIS 51

8.3 - Administração de INFORMÁTICA 58



QUADRO INTRODUTÓRIO xxviii

'9) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO FENOMENO 70

9.1 - Enfoque Sistêmico no Planejamento de O&M-I&S 75

9.1.1 - Conceitos Organizacionais 77

a) PLANEJAMENTO 77

b) SATISFICING PLANNING 78

c) EFICIÊNCIA 78

d) EFICÁCIA 78

e) EFETIVIDADE 79

f) COMPETITIVIDADE 79

g) CRIATIVIDADE 79

h} INOVAÇÃO 80

i) PARTICIPAÇÃO .......................•......................................... 80

j) AMBIENTE OU SISTEMA PSICOSSOCIAL 81

k) ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÃO e

SISTEMAS - OMIS 82

I) INFORMÁTICA, CIENCIA E TECNOLOGIA 83

m) "EXPERT 11 ou "EXPERTO 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 84

9.1.2 - O ciclo gerencial na TECnologia

ORganizacional-TECNOR- 85

9.1.3 - Complexidade Organizacional 88

9.1.4 - KATZ & KAHN - Poder, Autoridade e a

Mudança Organizacional 90

9.1.5 - Mudança Sistêmica. Mudança de

Variáveis Orga~izacionais 97



QUADRO INTRODUTÓRIO xxix

9.2- Enfoque Sistêmico no Comportamento Humano 102

9.2.1 - A Teoria Pré-ativa 105

9.2.2 - Abstração na Pró-atividade 108

a) EMPRESAS 111

b) INDiVíDUOS 111

c) POLíTICA 111

d) SOC IEDADE 111

e) SISTEMA SOCIAL 111

f) PAPEL 112

g) NORMAS 112

h) VALORES 112

i) TRANSAÇÃO 112

j) COMUNICAÇÃO 112

k) MUDANÇA 113

I) EQUIPE ou GRUPO de TRABALHO 113

m) MODELO 113

9.2.3· INTRODUÇÃO AO MODELO SIMPLIFICADO

DE INTEGRAÇÃO RH/lNFO ATRAVÉS DE OMIS ... 113

9.2.4 - RENSIS & LlKERT - Conflitos, Mudança

Organizacional e o Comportamento Humano 117

a) Mudança por Modelos 124

b) Medição para Avaliar 126

c) Feedback Informativo da Mudança 128



Encad
746-34

. .-
j

,
i:!
i:I'
1\
\ 1\

QUADRO INTRODUTÓRIO xxx

d) Planejamento Estratégico na Mudança 132

e) Ação e Realimentação em RHIINFO

através de OMIS 137

9.2.5 - TEORIA DOS JOGOS NO COMPORTAMENTO

HUMANO 142

a) JOGOS DE EMPRESA - JE 147

b) CENÁRIOS FUTUROS - CF 149

c) ATUALIDADE DA PESQUISA OPERCIONAL - PO 152

9.3 - ENFOQUE SISTÊMICO NOS RECURSOS

HUMANOS 155

9.3.1 - A Cibernética e o Homem Sistêmico 157

9.3.2 - A Tomada de Decisão e o "Feedback"

dos Recursos Humanos 160

9.3.3 - A prática Japonesa frente às mudanças 163

9.3.4 - MAX WEBER - A Burocracia na Informática. 167

9.3.5 - Mudanças através do Racionalismo

Weberiano 172

a) CENTRALlZAÇÃO 174

b) DESCENTRALlZAÇÃO 176

c) MUDANÇAS EM OMIS - A CONTRAÇÃO/EXPANSÃO

DA EMPRESA 179

d) MUDANÇAS EM RECURSOS HUMANOS - A

CONTRAÇÃO/EXPANSÃO DOS EMPREGADOS ..... 182



QUADRO INTRODUTÓRIO xxxi

CAPITULO 11 ~ QUADRO DA PESQUISA

1) A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DA INFORMÁTICA (INFO)

NAS MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS,

INFORMAÇAO & SISTEMAS (O & M - I & S) DOS

RECURSOS HUMANOS NAS EMPRESAS ATRAVÉS DO

ESTUDO DETALHADO DAS UNIDADES DE ANÁLISE.

DESCRiÇÃO E METODOLOGIA 187

2) GRUPOS DE AMOSTRA E O PROBLEMA DA

PESQUISA 190

3) O TIPO DA PESQUISA 193

4) OS BLOCOS E DIMENSÕES DA PESQUISA 195

a) BLOCO A: Caracterização da Empresa 196

b) BLOCO B: Caracterização do Respondente 196

c) BLOCO C: Caracterização da Atividade de O&M

e de Informática 196

d) BLOCO O: Caracterização da Atividade de Recursos

Humanos e de Informática 196

1a. DIMENSÃO: INTEGRAÇÃO 197

2a. DIMENSÃO: PARTICIPAÇÃO 197

e) BLOCO E: Avaliação do Ambiente Interno (Ai) atual e

perceptivo da Empresa sob os aspectos das

Unidades de Análise 197

3a. DIMENSÃO: AMBIENTE INTERNO 198



Encad
,746--34 QUADRO INTRODUTÓRIO xxxii

f) BLOCO F: Avaliação do Ambiente Externo (Ae) atual e

perceptivo da Empresa sob os aspectos

das Unidades de Análise 198

4a DIMENSÃO: AMBIENTE EXTERNO 198

g} BLOCO G: Influências Externas Generalistas 199

h} BLOCO H : Percepções do entrevistado sobre

O&M-I&S(Relações INFORMÁTICA e REC. HUM.) ... 199

i) BLOCO I : Outras Observações 200

5} A ESPECIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO 200

5.1 - A ESPECIFICAÇÃO DAS EMPRESAS 203

6) A CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 207

6.1 - A CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 225

7} A METODOLOGIA 236

7.1 - INTERFACE ENTRE RECURSOS HUMANOS!

INFORMÁTICA, O&M - I&S E A EMPRESA 236

7.2 - AGENTES, FATORES E VARIÁVEIS: A

INTEGRAÇÃO POSSíVEL 239

7.2.1} FATORES EXTERNOS ...................•.................. 239

7.2.2) FATORES INTERNOS .................................•...... 251

7.2.3} INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 269

8) OS PROCEDIMENTOS 270

8.1 - PRÉ-TESTE E ESTRUTURAÇÃO DO

QUESTIONÁRIO 272

9) AS LlMITAÇOES E EXPANSOES 273

I·
li

r ~.



QUADRO INTRODUTÓRIO xxxiii

CAPITULO 111 - QUADRO ESTATíSTICO

(ANALISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESUL TADOS)

1) MUDANÇAS NO AMBIENTE INTERNO (Ai) "ATUAL" 281

1.1 - Interpretação dos resultados nas UNAN

no Ambiente Interno (Ai) no período "ATUAL" 294

2) MUDANÇAS NO AMBIENTE EXTERNO (Ae) ••ATUAL ••.....315

2.1 - Interpretação dos resultados nas UNAN

no Ambiente Externo (Ae) no período "ATUAL" .....327

3) MUDANÇAS NO AMBIENTE INTERNO (Ai) "FUTURO" .... 339

3.1 - Interpretação dos resultados nas UNAN

no Ambiente Interno (Ai) no período "FUTURO(,T' ..346

4) MUDANÇAS NO AMBIENTE EXTERNO (Ae) "FUTURO(-)"353

4.1 - Interpretação dos resultados nas UNAN

no Ambiente Externo (Ae) no pertcco "FUTURO(-)"359

5)ASPECTOS DE IGUALDADES E DIFERENÇAS DE

PERCEPÇÃO ENTRE AS REALIDADES "ATUAL"(1980/

1990) E O "FUTURO"(1990/2000) DESEJÁVEL 364

5.1 - AMBI ENTE INTERNO (Ai) 365

5.1.1 - MUDANÇAS E FEEDBACK NA UNAM

REC/SEURECO 372

5.1.2 - MUDANÇAS E FEEDBACK NA UNAM

TRE/DES/RECI 374

5.1.3 - MUDANÇAS E FEE.DBACK NA UNAM

SAL(AD)/BEN(QVT) 376



Eocad
746-3~

QUADRO INTRODUTÓRIO xxxiv

5.1.4 - MUDANÇAS E FEEDBACK ATRAVÉS DAS

TÉCNICAS O&M~I&S NOS AGENTES

INFO, ADM E OPER 377

5.2 - AMBIENTE EXTERNO (Ae) 380

5.2.1 -MUDANÇAS E FEEDBACK NAS UNANs

TRE/DES/RECI, SAL(AD}/BEN(QVT} e

SEG/SAUD OCUP 385

5.2.2 -MUDANÇAS'E FEEDBACK ATRAVÉS DAS

TÉCNICAS OMIS NOS AGENTES

INFO, ADM E OPER 387

6} ANÁLISE DAS QUESTÓES NO PROCESSO DE

INTEGRAÇÃO ENTRE RH/INFO ATRAVÉS DE OMIS 389

6.1 - Explicação do Método Adotado no

QUADRO ESTATíSTICO 389

6.2 - Análise detalhada dos Resultados da Pesquisa.

Critérios e Métodos 390

6.2.1 - PERGUNTAS E RESPOSTAS

PARA REFLEXÃO 392

6.2.1.a} 1a} PERGUNTA 392

a} Per. Atual(1 980/1990} no Ambiente Interno(Ai} 392

b) Per. Futuro(1990/2000) no Ambiente Interno(Ai} 393

c} Per. Atual (1980/1990) no Ambiente Externo(Ae} ..394

d} Per. Futuro (1990/2000) no Ambiente Externo(Ae} 395



QUADRO INTRODUTÓRIO xxxv

6.2.1.b) 2a) PERGUNTA 395

e) Respostas no Ambiente Interno (Ai) Atual X Futuro 396

f) Respostas no Ambiente Externo (Ae) Atual X Futuro 397

6.2.2 - INFERIÇOES e INTERPRETAÇOES 414

6.2.2.a) Estabelecimento de critérios de

Medição da Reatividade e Pró-atividade.

Definições 414

A) Ambiente Interno(Ai)-UNAN REC/SELlRECO 417

B) Ambiente Interno(Ai)-UNAN TRE/DES/RECI 418

C) Ambiente Interno(Ai)-UNAN SAL(AD)/BEN{QVT) 419

D) Ambiente Interno(Ai)-UNAN SEG/SAUD OCUP ,,, 419

E) AmbienteExterno(Ae)-UNAN REC/SELlRECO 420

F) Ambiente Externo(Ae)-UNAN TRE/DES/RECI 420

G) AmbienteExterno(Ae)-UNAN SAL(AD)/BEN(QVT) 421

H) AmbienteExterno(Ae)-UNAN SEG/SAUD OCUP 421

6.2.2.b) Considerações sobre as medições da

Reatividade e da Pró-atividade 422

A ) UNAN REC/SELlRECO no Ai e para períodos

ATUAL X FUTURO 422

A' } UNAN REC/SELlRECO no Ae e para períodos

ATUAL X FUTURO 423

B ) UNAN TRE/DES/RECI no Ai e para períodos

ATUAL X FUTURO 424

B ' ) UNAN TRE/DES/RECI no Ae e para períodos

ATUAL X FUTURO 425



Encad
746-34

QUADRO INTRODUTÓRIO xxxvi

c )UNAN SAL(AD)/8EN(QVT) no Ai e para períodos

ATUAL X FUTURO 426

C' ) UNAN SAL(AD)/8EN(QVT) no Ae e para períodos
ATUAL X FUTURO 427

D ) UNAN SEG/SAUD OCUP no Ai e para períodos

ATUAL X FUTU RO 429

O' ) UNAN SEG/SAUD OCUP no Ae e para períodos

ATUAL X FUTURO 430

7) VALIDAÇÃO DAS HIPÓTESES 432

7.1 - Validação das Hipóteses para os Ambientes Interno

(Ai) e Externo (Ae) para os Períodos Atual

(1980/1990) e Futuro (1990/2000) 433

1- HIPÓTESES NA UNAN REC/SELlRECO 434

HIPÓTESE A 434

HIPÓTESE 8 436

HIPÓTESE II A 438

HIPÓTESE II 8 439

HIPÓTESE III A 441

HIPÓTESE III 8 444

HI PÓTESE IV A 448

HIPÓTESE IV 8 449

HIPÓTESE IV C 450

I

~:
I
r'
!



~UADRO INTRODUTÓRIO xxxvii

,,- HIPÓTESES NA UNAN TRE/DES/RECI 452

HIPÓTESE V A 452

HI PÓTESE VI A 452

HIPÓTESE V 8 455
HIPÓTESE VI 8 455

HIPÓTESE VII A 459
HIPÓTESE VIII A 459

HIPÓTESE IX A 459

HIPÓTESE VII 8 463
HIPÓTESE VIII 8 463

HIPÓTESE IX 8 463

HIPÓTESE X A 468
HIPÓTESE X 8 470

111- HIPÓTESES NA UNAN SAL (AO) I 8EN (OVT) 472

A 472

A 472

8 478

HIPÓTESE XI

HIPÓTESE XII

HIPÓTESE XI
HIPÓTESE XII

HIPÓTESE XIII

HIPÓTESE XIV

HIPÓTESE XIII

HIPÓTESE XIV

HIPÓTESE XV

HIPÓTESE XV

HIPÓTESE XVI

HIPÓTESE XVI

8 ~ I •• I.i111I1- •••• I •••• ' •••••••••••••••••• •••••••••••••• 478

A 484

A 484

8 487

8 487

A 490

B , " , 493

A 495

8 498



QUADRO INTRODUTÓRIO xxxviii

IV ·HIPÓTESES NA UNAN SEG I SAUD OCUP 500

HIPÓTESE XVII A 500

HIPÓTESE XVII 8 504

HIPÓTESE XVIII A 509
HIPÓTESE XIX A 509

HIPÓTESE XVIII 8 512

HIPÓTESE XIX B 512

HIPÓTESE XX

HIPÓTESE XXI

HIPÓTESE XX

HIPÓTESE XXi

A 517
A 517

B 519

B 519

8) AVALIAÇÃO GERAL DAS HIPÓTESES ESTUDADAS ... 521

CAPíTULO IV· QUADRO DE CONCLUSÕES &

RECOMENDAÇÕES

1) CONCLUSÕES DO ESTUDO 523

A) CONCLUSÕES NA 1a DIMENSÃO 526

B) CONCLUSÕES NA 2a DIMENSÃO 531

C) CONCLUSÕES NA 3a E 4a DIMENSÕES 534

),"

"
,



QUADRO INTRODUTÓRIO xxxix

C.1 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A

UNAN REC/SELlRECO 535

C.2 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A
UNAN TR E/DES/REC 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 541

C.3 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A

UNAN SAL(AD}iBEN(QVT) 543

C.4 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A

UNAN SEG/SAUD OC UP 549

2) COMENTÁRIOS FINAIS .....•..•............•......•.•....•.......••..•••552

3) SUG ESTOES PARA NOVOS TRABALHOS ..•.•.......•555

QUADRO BIBI_IOGRÁFICO .......•....•....•....•..•••.•557

QUADRO DE IMAGENS (GRÁFICOS. FIGURAS,

MODELOS, MOLDURAS, DESENHOS,

QUADROS E RESUMOS GRÁFICOS) 601



QUADRO INTRODUTÓR 10 xl

íNDICE DOS ANEXOS

VOLUME 11

QUADRO DE ANEXOS· CAPA

CAPA DE ABERTURA

íNDICE RESUMO GERAL· VOLUMES I 8 11 11

APRESENTAÇÃO 111

íNDICE Iv

QUADRO DE ANEXOS GERAIS e ESPECíFICOS 613

1)ANEXOS GERAIS
ANEXO 1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 618/650

(citado pg. 28 - cap I)

ANEXO 2 MANUAL DE INTEGRAÇÃO

(citado pg. 49 - cap I)
ANEXO 3 a 7 NORMAS EMPRESARIAIS E DE

RECURSOS HUMANOS anexo 3 - 668/686

651/667

(citado pg. 49 - cap I) anexo 4 - 687/695

anexo 5 - 696/698

anexo 6 - 699/702

anexo 7 - 703/706

ANEXO 8 a 16 NORMAS FUNDAMENTAIS DE

O&M-I&S

(citado pg. 57 - cap I)

anexo 8 - 707/724

anexo 9 - 725/733

anexo1 0- 734/739

anexo 11-740/750

anexo 12-751/757

anexo 13-758/765

anexo 14-767/773

anexo 15-774/777

anexo 16-778/783



QUADRO INTRODUTÓRIO xli

ANEXO 17

ANEXO 18

ANEXO 19

ANEXO 20

ANEXO 21

ANEXO 22

ANEXO 23

ANEXO 24

ROTEIRO DE UM PLANO DIRETOR
DE INFORMÁTICA (Roteiro CONEI) 778/803

(citado pg. 67 - cap I)
ROTEIRO DE UM PLANO DIRETOR
DE RECURSOS HUMANOS (CAC)

(idem) 810/833
PROORAMAS DE CURSOS DE

INFORMÁTICA 834/837
(citado pg. 69 cap I)

ROL DAS EMPRESAS CONVIDADAS 838/854
(citado pg. 207 - cap lI)

FAX DE ACOMPANHAMENTO 855/856
(citado pg. 205 - cap 11)

CARTA DE ENVIO DA PESQUISA 857/858
(citado pg. 207 - cap 11)

PASTA COM O QUESTIONÁRIO DA 859/878
PESQUISA

(citado pgs. 195/207 - cap U)
A - CONSIDERAçõES COMPLEMENTARES

SOBRE OS PROCEDIMENTOS ESTATÍS-
TICOS urn..IZAOOS PARA A ANÁLISE
FATORIAL 879/886
(citado no cap UI)

B - ROL PARCIAL DOS ESTUDOS E DOS
PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS
UTILIZADOS PARA ANÁLISE DOS
DADOS 887/972

Fls 887 . BLOCO E - Ai - Relat6rio Geral da Pesquisa: SAUBEN (a 18 à 23)

SEG/SAUD OCUP (024 à 29)

Fls 888 • BLOCO F - Ae • Relatório Geral da Pesquisa REClSElJRECO (a 30 à 38)

TREJOESlRECI (O 39 à 43)

Fls 889· BLOCO G - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Relat6rio Geral da Pesquisa (017 à 33)

SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO (Ai)

e para o período ·ATUAL"( 1980/1990) com indice de Explicaçlo

da Varíància Total de 81,9% para 22 FATORES (fls da pesquisa

de números 1,3, 4 e 5 do Bloco V ., fls da pesqUisa de números

57,84 e 85 do Bloco 5.) Contém rol das variéveis e as questOes

correspondentes. o EIGENVALUE e respectivo gré.fíco.

Fls 897 - SPSS . ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO (Ai) e perlodo

Fls 890 a 896 •

"ATUAL' com índice de Explicaçlo da Variância Total de 70,7%

para 15 FATORES (fls da pesquisa de número 62 do Bloco 5.)



EncaIÍ
146-3'

QUADRO INTRODUTÓRIO xlii

Fls 898 a 905- SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO(Ae) e para o

período "ATUAL" com Indice de ExplicaçAo da VariAncia Total de 81,5%

para 22 FATORES (fls da pesquisa de números 1,3,4 e 5 do Bloco VII e,

tis da pesquisa de números 88,89, 97 e 98 do Bloco 7.). Contém

EIGENVALUE, PCT OF VAR e estudos adicionais sobre a HIERARCHICAL

CLUSTER ANAL VSIS.

Fls 906 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO (Ae) e período

"ATUAL" com Indice de Explicação da VariAncia Total de 69,3% para 15

FATORES(fls 50 do Bloco 7.)

Fls 907 a 910 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO eperíodo

"FUTURO" com Indice de ExplicaçãO da VariAncia Total de 84,8% para 23

FATORES (fls da pesquisa de numeres 95,88,115 e 116 do Bloco 4),

contendo E1GENVALUE, o estudo sobre o VARIMAX ROTATION e as

observaçOes do autor da tese na análise das variáveis e questOes, dentro

de cada Fator.

Fls 911 a 913 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO e perlodo

"FUTURO' com Indice de Explicação da VanAncia Total de 82.9% para 22

FATORES (fls da pesquisa de números 43 e 44 do Bloco 2 e, tis da

pesquisa de número 7 do Bloco 11).

Fls 914 a 920 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO (Ae) para o

período "ATUAL" com índice de ExplicaçAo da Variância Total de 67%

para 9 FATORES ESPECíFICOS para INFO (A) (fls da pesquisa de números

12 e 13 do Bloco 8), de 65,5% para 9 FATORES ESPECíFICOS para

ADM(C),( fls da pesquisa de números 29 a 32 do Bloco 8.) e de 62,8%

para 8 FATORES ESPECiFICaS para OPER(E) (fls 49 do Bloco 6).

Fls 921 a 924 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO (Ae) para o

períodc "FUTURO" com indice de Explicação da VarlAncla Total de 66,2%

pera 9 FATORES ESPECíFICOS para INFO (B) (fls 46 e 49 do BI 1), de

'65,1% para 8 FATORES ESPECíFICOS para ADM(D)(fls 63 do Bloco 1) e

de 63,5% para 8 FATORES ESPECíFICOS para OPER(F) (fls 78 do Bloco 1).

Fls 925 à 930 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO (AI) para o

período "FUTURO" com indice de Explicação da Variáneia Total de 64,4%

para 9 FATORES ESPECíFICOS para INFO (B) (fls 6 e 7 do bloco 111),de

63,1% para 8 FATORES ESPECíFICOS para ADM(D},(fls 16 do Bloco 111)e

de 64% para 9 FATORES ESPECiFICaS para OPER (E) (fls 18 do Bloco 111).

Contém freqüência, percentagem e validade percentual em relação a cada

questão )(lIs 5 e 28 do Bloco 3).



QUADRO INTRODUTÓRIO xliii

Fls 931 à 935· SPSS· ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO (Ai) para o

perfodo "ATUAL" com Indice de ExplicaçAo da Variência Total de 64,8%

para 9 FATORES ESPECIFICOS para INFO (A) (tIs e e 7 do Bloco VI),

de e8,8% para 10 FATORES ESPECIFICOS para ADM(C),(tls 13 do Bloco

VI} e de 62,7% para 8 FATORES ESPECIFICOS para OPER (E) (fls 20 e

21 do Blcco VI).

Fls 936· SPSS· ANÁLISE DE FREQÜENCIA SIMPLES com eatudo de MEDIANA.

MODA, KURTOSIS, VARIÁNCIA, MINIMUM, etc., realizada para todas as

questOes de todas as UNAN, com "VALlD CASES e MISS1NG CASES".

Fls 937 à 952· TESTE DE WILCOXON • Estudos individuaiS para os ambientes e

períodos (Fls 937 à 942) e resultados obtidos no processamento

(Fls 943 à 952)

Fls 953 à 959· TESTE DE KOLMOGCROF·SMIRNOV . Estudos para os ambientes e

períodos (Fia 853 à 956) e resullados obtidos no processamento

(Fls 857 a 959).

F! ~ 96Q à 964 • TESTE DE FRIEDMAN e KENDALL • Estudos para os ambientes e

períodos (Fls 960 à 963) e resullado obtido no processamento (Fls 964).

~. ;65 à 972· TESTE DO CHI QUADRADO· DIFERENÇAS DE PERCEPÇÃO· Estudos

para ambientes. perlados. empresasp(lblicas, privadas. comerciais,

serviços e industriais (Fls 965 à 968) e resultado obtido no

processamento ( Fls 969 à 972).

06S.: Os Blocos mencionados encontram-se na Biblioteca da
Univer.iade São Judas Tadeu. onde podem ser consultados.

2) ANEXOS ESPECíFICOS

QUADRO DE MAPAS-RESUMO

MAPA 1 - Introdução - Quadro Introdutório

MAPA 2 - Cap I - Quadro Teórico

MAPA 3 - Cap!1 - Quadro de Pesquisa

MAPA 4 - Cap 111- Quadro Estatístico

MAPA 5 - Cap IV - Quadro de Conclusões &

Recomendações 1217

973
973

973

1025

1046

•



QUADRO INTRODUTÓRIO xliv

QUADRO PE CONIRIBUICOES 1247

Artigo para a Revista de AdministraçAo de Empresas - RAE da FGV
"A estatrstica aplicada à Pesquisa sccrar 1249/1283

Artigo para a Revista de AdministraçAo da FEA da USP
"Modelo de O&M-I&S para integrar R H à Inform ática" 1284/1337

Artigo para o Jornal da USJT
"Construçao de uma Tese de Doutorado" 1338/1350

Artigo para o Jornal O Estado de sao Paulo
"Mudanças em Recrutamento & Seleçao" 1351/1357

Artigo para o Jornal Folha de SAo Paulo

"Novas hipóteses em Recrutamento & Seleçao"

QUAPRO DE ABTIGOS PO AUTOR

1358/1366

1367

1979 - Agente de Mudanças (Fiel da Balança) - Boletim do CEAPG 1375

1980 -Tabu: Treinamento de Diretores e Gerentes - Boletim da ABTD 1376

1983 - RelaçOes Industriais X Prestadoras de Serviço - Boletim da APERI 1378

1995 - O Executivo que virou desempregado· Boletim da PROSELCO 1380

1986 . Reagindo às Reformas· Lee lacocca e o Cruzado· Revista AdM/GM 1382

O Executivo, do cruzeiro ao cruzado - Jornal O Estado de S.Paulo 1384

Liderança: Estilos e realidade· Jornal O Estado de SAo Paulo 1385

Planejamento, um contrato de riscos - Jornal O Estado de S.Paulo 1386

A linguagem do dia-a-dia empresarial - Jornal O Estado de S.Paulo 1387

Liderança. uma funçAo de controle gerencial - Jornal O E. S. Paulo 1388

A função gerencial do planejamento - Jornal O Estado de SAo Paulo 1389

1987 - Tarefas do gerenciamento· Jornal O Estado de SAo Paulo 1391

Ética para jovens executivos· Jornal O Estado de São Paulo 1392

Sindicatos e empresas não sindicalizadas - Jornal O Estado de S Paulo 1393

Vendas: ' ouvir é o segredo' • Jornal O Estado de São Paulo

ReorganizaçAo empresarial· Jornal O Estado de SAo Paulo

Mudanças organizacionais· Jornal O Estado de sae Paulo

O executivo e o stress gerencial· Jornal O estado de sae Paulo

CCC, fonte de soluçOes eficientes - Jornal O Estado de Slo Paulo

A hora do executivo de mais de 40 • Jornal O Estado de sae Paulo

Desenvolvimento Gerencial· Jornal O Estado de São Paulo

DecisOes hoje e o futuro· Jornal O Estado de SAo Paulo

ReuniOes e SltuaçOes - Jornal O Estado de Slo Paulo

1395

1396

1398

1400

1401

1403

1404

1405

1406



QUADRO INTRODUTÓRIO xlv

1988 - A busca do objetivo - Jornal O Estado de SAo Paulo 1407

Orçamento por nAo-financeiros • Jornal O Estado de SAo Paulo 1408

A relação produtividade - O & M - Jornal O Estado de SAo Paulo 1409

Vamos planejar a sua carreira - Boletim Informativo da COA0 1410

• INDICE DE MATÉRIAS dos 16 ARTIGOS PUBLICADAS

NO BOLETIM ATX/COAD com fNDICE DE AUTORES 1413

1989 -Dinâmica dos Formulários na Empresa· Jornal O Estado de SAo Paulo 1420

Como aumentar a participaçAo • Jornal O Estado de SAo Paulo 1421

Os diversos tipos de gerentes - Jornal O Estado de SAo Paulo 1422

Tibor Simcsik: 90 será a década da EducaçAo - Jornal GAZETA

ALTERNATIVA de SAo José do Rio Preto 1423

Paruclpação pela educação - Jornal O estado de SAo Paulo 1425

Avaliando os Resultados Empresariais-Boletim Informat. da COAD 1426

• INDICE DE MATÉRIAS dos 13 ARTIGOS PUBLICADAS

NO BOLETIM ATX/COAD com INDICE DE AUTORES 1429

1990 • A AdministraçAo não é milagre· Jornal O Estado de SAo Paulo 1434

A utopia deve ser buscada ... e alcançada· Boletim Inform. 10B 1435

Relatórios: como preparar· Boletim Informativo ATX da COAD 1437

• INDICE DE MATÉRIAS dcs 7 ARTIGOS PUBLICADAS

NO BOLETIM ATX/CCAD com INDICE DE AUTORES 1442

1991 -Partícfpaçêo é tema de pesquisa· Jornal O Estado de SAo Paulo 1447

Plano Diretor revela RH :10 interior de SP • FOLHA DE SÃO PAULO 1449

Palavra de Profissional· Alunos fazem plano diretor de RH - OESP 1450

Palavra de Profissional· Mediaçao diminuirá conflitos· OESP 1451

Compromisso com a empresa - Boletim ADN/COAD 1452

1992 - Esqueceram que o treinamento existe - Jornal O Estado de SAo Paulo 1455

Uma ferramenta chamada análise· Jornal O Estado de SAo Paulo 1456

1993· Quando a secretária é tu ndamental • Jorn ai O estado de SAo Paulo 1458





CAPíTULO I

QUADRO TEÓRICO



CapoI Quadro Teórico
2

CAPÍTULO I
QUADRO TEÓRICO

1) INTRODUÇÃO

" Após a Revolução Intelectual dos séculos XVII e XVIII vem a Revolução

Industrial dos sécu los XIX e XX, possiblitada e desenvolvida, em grand e parte,

pelos vastos progressos da ciência e da técnica."

IDEL BECKER (1978: 443)

No século XIX predominava nos meios científicos a concepção

mecanicista do mundo com destaque para as novas máquinas movidas a vapor.

Logicamente esta predominância leva a uma comparação como conseqüência: o

homem também é uma máquina e como tal exige uma mecanização no seu

comportamento.

Historicamente o final do século XIX é o período da prática instrumental

através das inúmeras invenções e uma época de estudos avançados científicos,

principalmente no aspecto empresarial, que encontram em Frederick Winslow

Taylor o representante máximo do momento, o que lhe valeu o título de" O mago

da Administração" ( AMARAL, 1984) .

Os progressos científicos entretanto revelaram uma independência entre

asáreas de estudo que a história acusa sob o nome de rivalidades pessoais, mais

do que profissionais. Entretanto, apesar de modelos (mecânico, orgânico, de

processo, de equilíbrio-função, etc.),caminhos e idéias diferentes determinados

principios gerais começavam a tomar formas muito semelhantes, no que se

denominou uma perspectiva geral dos sistemas, como, por exemplo, os Sistemas

de Organização e dinâmica de cada ciência. BERTALANFFY (1977: 249) afirma

que" Considerada à luz da história, nossa tecnologia e mesmo nossa sociedade

baseiam-se em uma imagem fisicalista do mundo, que encontrou a primeira

síntese na obra de Kant. A física é ainda o paradigma da ciência, a base de nossa

idéia da sociedade e de nossa imagem de homem".
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MORGAN (1979: 6) apresenta esta visão ao analisar que " Esta

preocupação com meios e não com metas levou Carlyle a chamar a Economia

como uma "ciência atéia", contudo ela não é nem mais e tompouco menos atéia

do que o é a Física, Química, Metalurgia ou Medicina. Todas estão buscando

"conhectmento de meios" e estes podem ser empregados tanto para boas como

para más metas".

HERSEY & BLACHARD (1977: 1) comentam que ELTON MAYO ao

analisar o desequilíbrio entre o desenvolvimento de capacidade técnica e o de

capacidade social "suqerlu que uma parte significativa do problema pode ser

ligada à diferença entre o que denominou "as ciências vitoriosas N( isto é,

química, física e fisiologia ) e as ciências "incapazes"( isto é, psicologia,

sociologia e ciência política). As primeiras foram denominadas vitoriosas porque,

no seu estudo, há teoria e prática"

BUCKLEY (1971: 64) esclarece que NA resposta residia antes na direção

do holismo orgânico da Biologia, cujos procedimentos diferiam daqueles da

Física clássica pela sua ênfase sobre (1) a "explicação" teleológica e (2) a

abundante utilização da classificação e da categorização. Se bem que a Biologia

e a Física modernas se aproximem uma da outra mais estreitamente hoje em dia,

podemos sustentar que os métodos da Biologia oferecem mais subsídios ao

estudo da complexidade organizada, enquanto pudermos mostrar a maneira pela

qual o ponto de vista biológico mais antigo se enquadra agora em métodos mais

modernos de análise".

Com esta visão de princípios gerais comuns iremos enfocar, na tese

proposta, a máquina, numa tentativa de expandir o observável, uma das principais

funções da ciência e muito própria para a concepção mecanicista e que dá

também origem e suporte ao nosso estudo que se apropria de um complexo de

elementos organizacionais, e, no nosso caso em particular, empresariais, que

pelos seus componentes (departamentos, setores, seções, etc.) direta ou

indiretamente estão relacionados numa rede causal, de maneira que há um liame

entre eles, de modo mais ou menos estável (num tipo de modelo de equilíbriol

dentro de um determinado perrodo de tempo e espaço físico.

Como tomada de posição teórica inicial e dirigida a esta proposta, temos

que a introdução da INFORMÁTICA nas empresas nacionais ocasionou na

Organização, Métodos, Informação e Sistemas de RECURSOS HUMANOS, pela

forma como foi feita, mais desastres do que benefícios.
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f Em complementação, é válido concluir que vários anos serão necessários

JJaraque estas mesmas empresas atinjam um grau satisfatório de manipulação

dos sistemas computacionais, tanto a nfvel de produção (chão-de-fábrica I

robotização) como de escritórios (automação).

o modelo da empresa como sistema aberto e vital mostra-se útil na

elaboração desta tese que, como hipótese de trabalho cientrfico, conduz a uma

série de novos problemas, em parte de enfoque fundamental para o

desenvolvimento das empresas. O conceito mecanicista da natureza levado para

C corpo empresarial é até agora, acreditamos, predominante. principalmente nas

Impresas familiares, e em geral. Este fato é constatado pelos estudos da tradicional

matéria de graduação O&M onde os diversos livros adotados revelam que os

~roblemas de organização nas empresas e os processos de tomada de decisão

seguem, na resolução dos acontecimentos, cadeias lineares causais como rodas
2· ,
dentadas a trabalharem de forma conjugada. E' a redução dos processosv
:fdministrativos às leis conhecidas da natureza inanimada, muito bem apresentadas

?O filme "Tempos Modernos" de Charlin Chaplim, o "Cartltos". de que BACCARO

11986: 31) diz que N ••• constitui uma crítica a Taylor, pelo seu excesso de rigidez,

pois tornou o trabalho mecânico e repetitivo.".
c ~:;, Delimitamos os aspectos que serão discutidos à área de RECURSOS

MUMANOS, como Departamento de uma empresa, tendo em vista uma oposição

.acadêrntca. teórica e prática à visão mecanicista e optamos pela análise e

,avaliação da estudada Teoria Geral dos Sistemas, pela parte que propõe uma

,visão chamada de Sistemas Abertos, em conjugação da visão contingencial que

:CHIAVENATO (1983: 83) afirma ter "Dar o caráter contingencial ou situacíonal

da ARH (Administrtação de Recursos Humanos, adição nossa), que não se

.eomoõe de técnicas rfgidas e imutáveis mas altamente flexfveis e adaptáveis,

'.sujeitas a um dinárnlco desenvolvimento.", como formas práticas e teóricas

alicerçando este trabalho.

Nesta "doutrina" que estabelecemos para o desenvolvimento integrado

de nosso trabalho sob o ponto de vista das UNAN-UNidades de ANálise estamos

levando em consideração o que a Escola Superior de Guerra (1989: 27)

recomenda: " A doutrina pode - e deve - considerar-se dentro de um pensamento

crítico. isto é, deve ser avaliada com um interesse filosófico."
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POTSCH (1986: 7) , fala que estudos "inte ati nos", pa rad igma que

utilizamos na apresentação deste trabalho, como Naqueles voltados para captar

as raízes dos comportamentos expressos de um organismo vivo através da

investigação científica detalhada de seu "metabolismo digestivo" (relação inputl

output), baseado na análise da dinâmica de suas partes mais íntimas ("entranhas",

"vi ceras " e "intestinos").

Ora, é através de estudos "intestinos" que desenvolvemos, que iremos

procurar tornar visíveis os princípios de interação entre as múltiplas variáveis que

interferem num processo de informatização de uma empresa, destacando o

interrelacionamento entre estas variáveis, por se tratar a empresa de um sistema

aberto com trocas entre ambientes internos/externos (input/output).

Todo o "vitalismo" de uma troca orgânica é estudado e apresentado sob

a forma de modelos. BERTALLANFY (1975: 43) afirma que NOne ofthese models

I should like to discuss in somwhat more detail, since a considerable part of my

work was devoted to it. Iam referring to the THEORY OF OPEN SYSTEMS. (... )

is the demonstration of vitalism". Além deste enfoque de "força vital" irredutível

à físico-química, outros critérios nos levaram a separar os aspectos de

recrutamento, seleção, recolocação, treinamento, desenvolvimento, reciclagem,

salários, benefícios e segurança que se identificam com a realidade do mercado

paulista e brasileiro, isto é, a seleção das variáveis que serão estudadas dentro

de RECURSOS HUMANOS podemos considerar como sendo as mais evoluidas

sob o aspecto organizacional, confome pode ser observado pela ação das

associações e grupos informais de RECURSOS HUMANOS. A escolha segue a

"Análise da abordagem sistêmica de Pessoal"apresentada por KWASNICKA

(1988:125) que afirma que NUm sistema total de pessoal é composto de pelo

menos cinco subsistemas separados: emprego, desenvolvimento, utilização,

compensação e manutenção" assuntos detalhados nas 54 questões que envolvem

os Ambientes Interno(Ai) e Externo (Ae) em nossa pesquisa.

A seguir desenvolvemos os gráficos de números 1.4 à 1.7, que apresentam

as UNAN como dependentes de OMIS (Organização, Métodos, Informação e

Sistemas) e de possíveis estudos sobre as interrelações existentes.
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UNIDADES DE ANÁLISE - UNAN

GRÁFICO 1.4 - REC/SEURECO & OMIS

o = Organização M = Métodos

REC I = Informação S = Sistemas

SEL REC = RECrutamento SEL = SELeção

RECO RECO = RECOlocação

GRÁFICO 1.5 - TRE/DES/RECI & OMIS

RECI = RECiclagem

TRETRE = TREinamento

DES = DESenvolvimento DES

RECI

GRÁFICO 1.6 - SAL(AD)/BEN(QVT) & OMIS

SAL = SALários

SAL(AD)

BEN(QVT)

AD = Avaliação de Desempenho

BEN = BENefícios

GRÁFICO 1.7 - SEG(PF)/SAUD OCUP(QVT) & OMIS

PF = Pessoa Física

SEG (PF)

QVT

SEG = SEGurança

SAUD OCUP

SAUD OCUP=SAúDe OCUPacional

QVT = Qualidade de Vida no Trabalho
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Os diferentes aspectos enfocados, como o de recrutamento. seleção e os

demais já mencionados, foram agrupados por "família" e denominados de

UNIDADES DE ANÁLISE (abreviadamente M UNAN M ) que serão observadas

através de um questionário, base do nosso tratamento teórico-empírico e que

estabelece outras delimitações requeridas. Tendo em vista a extensão do assunto

os gráficos apresentados permitem uma objetiva identificacão e visualização.

relacionando as UNAN com OMIS.

Não restam dúvidas de que no presente trabalho também estão sendo

investigadas, mesmo que de uma maneira indireta, as formas duráveis da vida

empresarial, produto de uma institucionalização sob a égide de Organização,

Métodos, Informação e Sistemas. Este fato ocorre conforme a visão "crítica" dos

respondentes à Pesquisa e da própria "d úvida" do le itor interessado.

Dentro desse espfrito foram colhidas em debates informais, em discussões

acadêmicas e em palestras profissionais inúmeras observações e sugestões para

o desenvolvimento do presente trabalho, sendo que optamos pela recomendação

do Prof. LlNDOLFO GALVÃO DE ALBUQUERQUE, que na sua tese de livre-

docência 11987: 221) afirma: "Que este trabal ho possa ser continuado e

complementado, segundo diversas frentes" e complementa (p. 223) M outra frente .. ,

diz respeito à análise da lmportãncla designada pelas empresas de diversos

setores à administração de seus recursos humanos, segundo uma ordem de

prioridades diferenciadas para os três grupos ocupacionais (executivos, técnicos,

operativos), dada a maior prioridade atribuída aos grupos executivos e técnicos-

profissionais, notadamente pelas empresas dos setores de base tecnológica -

tendência delineada pelos resultados desta pesquisa".

Com este norte como guia, analisamos no nosso estudo a INTEGRAÇÃO i
dos conteúdos de um Plano Diretor de INFORMÁTICA (PDI) com os principais

itens de um possível Plano Diretor de RECURSOS HUMANOS (PDRHu) pelas

variáveis dos ambientes interno e externo às empresas, procurand o detectar,

através dos respondentes e de suas percepções do aqui e agora e de cenários

futuros, o papel inovador da INFORMÁTICA e o papel emancipador de RECURSOS

HUMANOS, nos três nfveis sugeridos,ou seja, no técnico(informática),no

administrativo(executivo) e no operativo. O questionário, base de nossa pesquisa,

é estruturado sobre esta divisão.
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Este propósito vinha ao encontro de nossa imersão sistemática, nos

últimos 25 anos, no objeto de pesquisa, através de aulas em faculdades, cursos

para gerentes, consultoria para empresas e assessoria para executivos.

As críticas à complexidade e extensão do assunto não invalidam o

referêncial teórico nem as conclusões obtidas neste estudo, pois as mesmas

revelam a grande necessidade de suplementar as análises macro e aquelas

obtidas sob o ponto de vista micro, com investigações adicionais que coloquem

em evidência, mesmo que seja por meio de análises empfrlcas. a função da

INFORMÁTICA como instrumento ou agente de mudanças dos RECURSOS

HUMANOS na empresa, e suas várias formas de "feedback".

2) H 1ST ó R I C O

"Nietzsche disse: •As riquezas mais valiosas são os MÉTODOS ",

Preferiríamos pôr mais ênfase na virtude: li As riquezas materiais mais valiosas

são os MÉTODOS."( grifo nosso),

ARNOLD KAUFMANN (1981 :31)

A presente tese trata da situação de análise dos sistemas empresariais

e a implantação de equipamentos informatizados (não importanto tamanho,

potência, custo, capacidade, sendo que trataremos a todos genericamente de

"INFORMÁTICA" envolvendo tanto a microeletrônica como a eletrônica e a parte

elétrica e física), tanto a nível de escritórios (automação de escritórios) como a

:nrvel de fábrica (automação da produção e robotização) nas empresas situadas

na sua totalidad e no centro-sul do país, (reafirmando-se empresas como

organizações ind ustriais, comerciais e de serviços, tanto públicas como privadas).

Aborda os planos iniciais destas empresas, a análise dos equipamentos,

lOS levantamentos de O&M-I&S, a implantação e acompanhamento dos softwares.

'tecendo considerações sobre os reflexos diretos e indiretos nos RECURSOS

'HUMANOS da empresa e da comunidade e como eles foram manipulados pelos

'envolvidos no processo, bem como analisando-se as formas de realimentação.
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Aponta os problemas encontrados, algumas soluções, caracterizando

caminhos, planos e projetos utilizados no desenvolvimento e manutenção dos

sistemas informatizados. Analisa os procedimentos de reaproveitamento dos

RECURSOS HUMANOS, avaliando os sistemas e as propostas utilizadas pelas

empresas nestas alocações, inclusive a figura do desemprego e reciclagem,

dentro de treinamento e desenvolvimento.

O cenário deste estudo é o processo de informatização da empresa, nas

décadas de 80 e 90 e uma possível percepção para a década que se inicia com

o ano 2.000, através das influências em RECURSOS HUMANOS pelos seus

setores mais sensíveis, ou seja, as áreas de Recrutamento, Treinamento, Salários

e Segurança, tratadas como Unidades de Análise(UNAN).

Através de uma pesquisa empírica, realizada por meio de questionários

e entrevistas, foi traçado um perfil das indústrias em relação ao seu comportamento

perante os RECURSOS HUMANOS com a implantação de equipamentos

informatizados, tratando-se a manipulação como uma técnica administrativa de

condução e liderança de equi pes profissionais no sentido latino da palavra"

manus, manus (4a declinação), origem da palavra "manufatura", utilizada por

algumas empresas (por ex. MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA e

mesmo pelo Prof. BERTERO (1972: 11 '17) quando escreveu sobre "Localização

do setor MANUFATUREIRO (grifo nosso) por países" e sobre "Concentração

MANUFATUREIRA (idem) por grupamentos industriais"), não havendo, portanto,

nenhuma conotação como a mencionada por FRANCIS (1976: 180): li Em Z,

Costa-Gavras dramatizou o que é a justiça num regime autoritário de Direita: o

instrumento do Estado, dos interesses que o MANIPULAM (grifo nosso). rr

As áreas analisadas são as envolvidas com admissão e demissão de

empregados e que tenham relação com a informatização do parque industrial e

dos escritórios. Treinamento & Desenvolvimento, através das técnicas de

Integração e Reciclagem terão a sua análise em destaque neste trabalho. Os

aspectos relacionados com salários e benefícios também serão visados nesta

pesquisa; haverá, por outro lado, um envolvimento com problemas de saúde

ocupacional, qualidade de vida no trabalho, segurança física e humana, além do

item lazer. O tema sendo amplo exigiu uma delimitação de fronteiras,obtida

através de um questionário objetivo e de entrevistas estruturadas, além da

fixação das mencionadas Unidades de Análise (UNAN).
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As empresas convidadas a participarem do questionário e das entrevistas

estão relacionadas entre as líderes de suas respectivas áreas de atuação, sendo

encontradas na sua amplitude entre as 500 maiores do pars, conforme classificação

da revista Exame. O rol dos nomes das empresas (ANEXO 3) é apresentado após

os modelos da carta e do questionário(Volume II - Anexos 1 e 2) que foram

enviadas às mesmas. A idéia da tese surgiu da vivência prático-profissional em

empresas nos últimos 30 anos e tomou corpo durante cursos específicos de pós-

graduação em RECURSOS HUMANOS quando eram apresentados os cenários

futuros com a integração da INFORMÁTICA na área. Além deste fato, a atuação

nos três papéis que venho desempenhando no correr dos anos (ensino, pesquisa

e consultoria) e o verdadeiro malabarismo que desenvolvo para acomodar as

diferentes situações vivenciadas - muitas vezes altamente conflitantes - é uma

missão estabelecida quando deixei de ser empregado de multi nacional e procurei

traçar objetivos independentes, há mais de uma década.

Percorri uma curva de aprendizado pessoal e profissional inesgotável,

pois quanto mais procuro a perfeição mais emergem pontos fracos, aliando-se ao

fato de que, como profissional de consultoria empresarial, pesquisador e educador

há uma exigência de criação de novos conceitos e hipóteses de forma contínua e

renovadora, o que leva à pesquisa científica como um esforço de recriação da

realidade (deixando de ser um simples reprodutor e/ou constatado r de uma

realidade) e ao conhecimento de novíssimas teorias administrativas, num

incessante procurar, adaptar e desenvolver para o contexto nacional e latino-

americano uma teoria geral sobre a administração da INFORMÁ TI CA e sua

integração com RECURSOS HUMANOS, através dos conhecimentos e vivências

em Organização, Métodos, Informação e Sistemas (O&M-I&S ou, simplesmente,

OMIS).

As três tarefas que desenvolvo na vida profissional permitiram que no

correr dos anos as observações fossem transformadas em registros que, analisados,

originavam relatórios e pareceres administrativos, envolvendo as funções de

planejamento nos quatro níveis (filosófico,estratégico, tático e operacional), a

organização como um todo (em ambiente interno e externo à empresa), a liderança

nas suas várias facetas psicológicas (estudos de PAUL HERSEY - 1977 e 1985

- e KEM BlANCHARD -1977- The situational leader e de ERIC BERNE e

THOMAS A. HARRIES -1967- Análise transacional) e avaliação, que

tradicionalmente chamamos de POlA, para efeito mnemônico.
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Estas observações da vida empresarial, que se desenvolviam sem a

minha interferência, permitiam uma análise da natureza, da finalidade, das

características, das causas, das relações e das conexões entre um ato ou fato

ocorrido (chamado de fenõmeno, na linguagem científica) com outros fenômenos

e que resultavam em profícuos, mas nem sempre implantados, relatórios

empresariais, onde, nas conclusões e orientações finais, criávamos o que

podemos classificar como as bases desta tese de doutoramento.

Através da identificação da área para a qual está dirigida a pesquisa

procuramos delimitar teóricamente o problema formulando algumas hipóteses

preliminares, muitas delas resultantes de costatações pessoais em entrevistas

com executivos de empresas e professores/companheiros de Universidades, e

outras obtidas através de reflexões sobre a literatura administrativa.

No Brasil, a realidade do emprego dos computadores foi tumultuada pela

interferência do governo, principalmente nas décadas de 60,70 e 80.

VASCONCELLOS e MATTOS (1988: 75/76) ao comentarem a Reserva de Mercado

afirmam que a mesma existia devido a "Tal trabalho de conscientização (lobby)

(que) foi eficientemente realizado por várias entidades ligadas ao setor de

Informática, como a ABICOMP (defende os interesses dos fabricantes de

computadores nacionais), a SBC (referente aos professores universitários de

informática), a APPO (Sindicato não-oficial dos técnicos de computadores), etc.

(... ) Tudo isto poderia ter sido evitado se os fabricantes tivessem conseguido cair

nas boas graças dos seus consumidores, que afinal são os que decidirão a sorte

da Reserva. Mas, ao que tudo indica, a Reserva será mais uma quimera que não

deu certo, pois nenhum país consegue se desenvolver apenas com o mercado e

a indústria. Sem a terceira perna - a Universidade - qualquer mesa cai nc
chão. (33)". A partir da perda de influência militar nesta área e graças ao

contrabando que introduzia no país as últimas conquistas na área eletrônica,

várias empresas, bem ou mal,conseguiram dar passos estratégicos e competitivos

neste espaço, num verdadeiro processo de " alfabetização" em INFORMÁTICA.

MUSSIO (1987: 14) diz que " As palavras "alfabetização informática"

evocam". quem julga possuir o mundo correto de pensar, acha que os outros são

primitivos, e pensa que estes raciocinam erradamente; por isso querem alfabetizar

ensinando a maneira certa de pensar, varrendo até mesmo toda a antiga experiência

que obstaculiza este pensar certo e o desenvolvimento de nova mentalidade" .
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Analisando de forma prática as idéias de MUSSIO, observamos que

algumas escolas transmitem estes conceitos, principalmente pelos seus usuários,

Queapesar de tudo são humanos. Esta humanidade pode ser exemplificada pelas

palavras de FRANCIS (1993: 8) que afirma ter "um amigo meu foi a Boston a uma

conferência com eruditos do Instituto Tecnológico de Massachusetts (M.I. T.) e

todos queriam saber primeiro o que aconteceu com Daniela Perez" (nossa obs.:

jovem artista assassinada pelo companheiro de cena, em dezembro de 1992).

Entretanto a maioria da população estava (e acred itamos ainda estar)

despreparada para esta inovação.O resultado foi um choque entre o esperado

pelos executivos, isto é, o desejado com os sistemas computacionais adquiridos

e aquilo que os RECURSOS HUMANOS da empresa podiam oferecer. Segundo

RATTNER (1984: 90) "No início da introdução de p.d. o computador foi colocado

atrás da parede de vidro, comandado e a serviço da autoridade central.

Posteriormente, foi introduzido o "tempo compartilhado"{time sharing) no qua lo

computador servia a todas as unidades da empresa através de linhas de

comunicação tele processadas, porém ainda preso à estrutura de autoridade

formal da organização, segundo as linhas de seu organograma"; hoje,

acrescentamos, ainda são raros os lndivlduos que possuem, no seu local de

trabalho ou até em casa, o seu próprio equipamento de INFORMÁTICA, ligado ou

não a um sistema maior, chamado normalmente de MAINFRAME, ou mesmo a um

SUPERMINI ou ainda a um SUPERCOMPUTADOR, conforme classificação

apresentada por MEIRELLES (1988: 16).

A introdução do computador, do espírtto da INFORMÁTICA na empresa

exigiu a análise dos efeitos na estrutura orpânlca, no conjunto de interrelações

com os componentes organizacionais, que conforme MACIEL (1977 :27) afirma

"Nossa explicação se enquadra e reforça um dos temas principais da sociologia

das organizações. Toda introdução de mudanças tecnológicas altera a estrutura

Organizacional de seus métodos, normas e processos" o que levou a medidas

drásticas em relação aos RECURSOS HUMANOS envolvidos.

Treinamentos intensivos, viagens internacionais de aprendizagem, vinda

de técnicos estrangeiros, etc, foram tentados visando sobrepujar a falta de mão-

de-obra especializada no mercado de trabalho interno. Vários especialistas foram

contratados do exterior e pagos em dólares para que transmitissem seus

conhecimentos aos empregados brasileiros, que, quando não aprendiam, ou

eram considerados fracos ou eram sumariamente dispensados de suas atividades.
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No VIII Congresso Nacional de Processamento de Dados da SUCESU,

realizado em 10/1975, a sub-comissão que tratou de "Estágios nas empresas

para TREINAMENTO de pessoal" chegou a seguinte conclusão, conforme os

Anais : uE' evidente que a situação que se apresenta em nada favorece o

treinamento de pessoal na área de Processamento de Dados". Nosso questionário

irá procurar observar se algo mudou desde 1975. Acreditamos que não, pois

MACEDO (1982: 121) afirma que U A NÃO CONSIDERAÇÃO DE NOSSA

REALIDADE ECONÔMICA E COMPORTAMENTAL LEVOU AO FRACASSO

INÚMERAS TENTATIVAS DE IMPLANTAÇÃO DE COMPUTADORES, SEJA

PORQUE OS BENEFíCIOS NÃO ERAM CONCRETOS OU PORQUE A EMPRESA

uNÃO ACEITOUu O EQUIPAMENTO".

ELGOZY (1968:27) já perguntava se liA automação criará mais, tantos

ou menos empregos pelas suas reacções indirectas do que aquelas que suprime

pela sua acção directa? A nova tecnologia favorecerá a promoção profissional

ou ao contrário, condenará os trabalhadores a ocupação degradantes? (... ) Como

fazer a repartição dos bens resultantes da automatização, uma vez que a

produção deixará quase totalmente de depender do trabalho humano?",

RATTNER(1984: 91) acrescenta que "Ã medida que diminuem as oportunidades

e, eventualmente, a necessidade de se trabalhar pelo menos nos países mais

industrializados, permanece e recrudesce o problema do "sentido da vida" ou

como substituir o trabalho considerado essência e centro da vida, nas sociedades

baseadas no ethos judaico-cristão, por uma nova orientação de valores, sem

provocar o desmoronamento da cultura ocidental".

Encontra mos no relatório do SEADE (1978: 17) um enfoque voltado ao

próprio trabalho e seu carater motivacional, pois "Ouando se trabalha com

capacitação e motivação de RECURSOS HUMANOS através do próprio trabalho,

não se está referindo à mera transmissão de conceitos, mas, principalmente, ao

desenvolvimento de habilidades e a MUDANÇAS (grifo nosso) qualitativas de

comportamento profissional. "

No início dos processos de implantação da INFORMÁTICA nas empresas

apregoava-se, e alguns ainda acreditam, que o uso de equipamentos eletrônicos

não traria desemprego aos RECURSOS HUMANOS ...
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Será verdade ou será mais uma falácia social, imposta por aqueles

interessados em vender ou alugar suas máquinas maravilhosas, peças de museu

enviadas ao Brasil, após longo uso nos países de origem, como ocorreu nas

décadas de 60,70 e até 80, como é de conhecimento daqueles que militavam na

área de INFORMÁTICA na época.

FELDMAN (1987: 07-06) nos apresenta o relatório da entidade sindical

inglesa APEX, que diz que "só existe uma forma, não de se evitar o desemprego,

mas de se atenuar os seus males. Essa sarda é através de uma atuação conjunta

entre governo, sindicatos e empresários no sentido de estudarem conjuntamente

cada setor da economia e cada ramo de atividade, estabelecendo impostos para

as empresas que obtiverem ganhos em produtividade conseguidos às custas da

automatização de funções outrora manuais". RATTNER (1988: 44) complementa

que "Por outro lado, a maior eficiência das empresas conseguida à base de novos

equipamentos e de mudanças organizacionais e administrativas resulta geralmente

em reducão de nível de emprego, ... Exemplos significativos dessa tendência

contraditória do aumento de produtividade eliminando empregos e, portanto,

baixando a demanda agregada, encontramos nas indústrias têxtil e do vestuário,

de calçados, de móveis e, também, na construção civil".

::',' As justificativas teóricas se apoiam nas praticas e teorias compor

tamentais, com destaque para a teoria dos sistemas, ou, de maneira acadêmica,

numa abordagem sistêmica que, desenvolvida por BERTALANFFY, recebe de

BRESSER PEREIRA (1986: 212) uma definição quanto à concentração, ou seja,

11 A abordagem sistêmica está estreitamente ligada à funcional, diferenciando-se

na concentração de sua atenção na estrutura interna do sistema de órgãos pelos

quais circula a atividade administrativa. (... ) A abordagem funcional concentra sua

atenção na especificidade do conteúdo da atividade da administração".

Ambas as abordagens, funcional e sistêmica, possuem um profissional

que é o principal responsável pela implantação dos equipamentos de

INFORMÁTICA e uso dos mesmos e que é chamado ainda de ANALISTA DE

SISTEMAS e que em SIMCSIK (1992 : 41), recebe o nome de ANALISTA DE

ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÃO E SISTEMAS ou, simplesmente de,

ANALISTA de OMIS.
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Lógicamente iremos também apelar para conceitos de Desenvolvimento

Organizacional, Teorias situacionais, contingenciais e de relações humanas,

observando de perto as recentes contribuições japonesas, pois elas fazem parte

implícita das empresas brasileiras, sejam de origem estrangeira ou totalmente

nacionais.

Esta busca de subsídios, principalmente em teorias alienígenas receberão

a devida ressalva, inclusive aquela apresentada por SUGO (1985: 25/27) quando

fala que "Pode-se conceituar o Imaginário Social como o repositório onde a

sociedade, quando indivisa, apresenta sua identidade, sua organização, suas

aspirações e define as normas e critérios de conduta desejáveis (17) Ansart,

Pierre. ( ... ) O Objetivo de comparação é a administração, portanto podem ser

abordados aspectos relacionados aos atores (que são os administradores), ao

processo (o que fazem), à estrutura (relacionamento com outras pessoas dentro

das empresas) e às funções (no que contribuem) (21) Boddewyn & Nath". Em

nosso trabalho, não faremos estas distinções, por não ser o foco de estudo, mas

apenas referências de literatura e acadêmicas, além de avaliações empresariais,

quando concernentes.

Em Agosto 1992 quando foi apresentada a proposta de tese para a banca

examinadora, detalhamos a trilha que havíamos percorrido e saímos da qualificação

com o reforço do caminho que deveríamos ainda explorar, principalmente na

quantificação de dados e a qualificação do suporte teórico. Esta apresentação foi

apoiada em grande parte nos trabalhos coletados desde 1983, nas aulas de O&M

integradas com Comunicação Aplicada na Empresa (CAE) e nos originais do livro,

na época em elaboração (1987/1992) OMIS, já mencionado. BERTERO (1981 :36)

solidificou a orientação, quando pergunta: "E o que dizer de nossa teoria

organizacional?" para responder, logo em seguida:

U Não há dúvida de que nasceu sob o signo da aplicabilidade, sendo até

mesmo chamadas de ADMINISTRA TlVAS ou MANAGERIAL as primeiras

contribuições oferecidas ao entendimento de organizações. O caráter

prescritivo ou normativo dos primeiros autores é não só registrado, mas até

visto hoje com desprezo ou tolerância pela ingenuidade. Posteriormente, tal

atitude passou a ser muito criticada, mas não impediu de forma alguma que o
desejo de aplicabilidade e a orientação de muitos profissionais da área em aplicar

conhecimentos em organização diminulsse. "



Capo I Quadro Teórico
16

o ilustre professor continua: "A critica que freqüentemente se faz aos

autores voltados à aplicação é mais pela precipitação em querer aplicar e fazer

recomendações sobre uma realidade ainda mal conhecida, do que propriamente

uma condenação da atitude aplicada. As criticas dirigidas aos pioneiros não

residem em terem buscado a aplicabilidade, mas em generalizar indevidamente

e, conseqüentemente, fazer recomendações sobre aspectos organizacionais que

ignoravam, comprometendo a própria credibilidade da disciplina. Não há dúvida

de que o pequeno sucesso na aplicabilidade e a limitação dos aspectos

organizacionais em que tem havido intervenções, não afasta o desejo de tornar a

teoria organizacional aplicada e portanto útil àqueles que vivem e trabalham em

organizações em diferentes tarefas e nlveis hierárquicos. M

Continuando a citar BERTERO (1968:95), o digno orientador capta bem

o enfoque cãndldo e puro de muitos trabalhos acadêmicos, quando afirma que

"Todavia ao passar à esfera concreta das recomendações, MAYO não conseguiu

libertar-se do seu prõprto passado liberal, o que esperamos ter demonstrado pelo

caráter INGÊNUO (grifo nosso) de parte de seu pensamento. Em relação ao

aspecto INFORMÁTICA, BERTERO (1977: 139) continua a sábia orientação ao

dizer que" A escolha de tecnologia é condicionada em boa parte pela estratégia

que a empresa adota a fim de adequar-se ao meio-ambientre e continuar

sobrevivendo. Mas como em organização não há variáveis isoladas, a não ser por

meio de abstração e a análise, resta o fato de que a tecnologia, uma vez escolhida

e adotada, acabará por influir em outros aspectos da vida organizacional. Assim

é que certo tipo de tecnologia poderá facilitar a centralização de decisões; outra

. poderá levar a que se altere o perfil de mão-de-obra utilizada pela empresa.

Outro, ainda, fará que a automação nos processos de produção levem a

modificações nos padrões de comunicação entre os operários, etc.

Finalmente, é interessante e nostálgico, mas convém lembrar que a

presente tese é um reflexo indireto da Dissertação de Mestrado que, através de

um Estudo de Caso de uma empresa familiar, SIMCSIK (Máquinas Kodama- 1986:

xix) estudou a passagem de uma equipe de operários, formadores de uma

Comissão de Fábrica, a proprietários e a suas tentativas (hoje frustadas) de

integrarem-se ao mundo informatizado empresarial e na qual "procurei não

. desconhecer, ao longo da pesquisa, as formulações ideológicas e propostas

político-sindicais que dão embasamento à prática real."
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Em resumo, adaptando as palavras de MEIRELLES (1990: 3), esta tese

está alicerçada nos três papéis que temos desenvolvido nos últimos vinte e cinco

anos (25) - Consultoria/Assessoria, Pesquisa e Ensino.

3) OBJETIVOS DA TESE

"TRAGTENBERG defende o ponto de vista de que as prescrições

organizacionais têm um caráter ideológico e que refletem o interesse da classe

dominante da época."

CYRO BERNARDES (1979: 2.4)

ALBUQUERQUE (1987: 2) afirma que "A administração de recursos

humanos, nas empresas, tem sido relegada a um "status" de segundo nível, com

pequena ou nenhuma participação entre as preocupações estratégicas das

cúpulas empresariais". De outro lado, na sua tese MEIRELLES (1990: 16) afirma

que "O cenário apresenta as seguintes características: Pod e causar mudanças

profundas no perfil da mão-de-obra e estrutura de poder organizacional", ao:

comentar sobre o entendimento dos "ciclos de evolução e revolução da Informática. n '

Nas duas vertentes, Administrativa e Informática, multiplicam-se os

especialistas, os técnicos, os estudiosos, os acadêmicos, os curiosos e os

profissionais. O conhecimento deles, neste caldeirão efervescente que é a

cultura empresarial brasileira,será analisado no decorrer e através deste trabalho

quando estaremos procurando contribuir para divulgar, transformar em tema de:

debates e levar ao senso comum todas as ambiguidades, dúvidas, contradições,

perplexidades que as áreas empresariais de RECURSOS HUMANOS e

INFORMÁTICA encerram.

Com estes dois posicionamentos, podemos indicar como objetivo da

tese um estudo para criar, desenvolver e solidificar uma estrutura de referência

a partir de um conjunto de conhecimentos que reflitam pontos comuns e

integralizadores existentes nas fronteiras entre RECURSOS HUMANOS e

INFORMÁTICA nas empresas brasileiras.
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o objetivo se explicita no estudo das chamadas Unidades de Análise

(UNAN), subdividas para o Ambiente Interno (Ai) e o Externo (Ae) das empresas

e rotuladas com os nomes tradicionais encontrados nas mesmas e que leva ao

seguinte quadro de forças princi pais e forças subjacentes, tratadas de maneiras

e formas diferentes em cada empresa, mas com linhas-teórico administrativas

semelhantes, próximas e, em alguns momentos, coincidentes. Eis as UNAN:

a) RECRUTAMENTO, SELEÇÃO & RECOLOCAÇÃO

(REC/SElIRECOI (subjacente: admissão & demissão)

b) TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO & RECICLAGEM

(TRE/DES/RECI) (subjacente: integração)

c) SALÁRIOS & BENEFíCIOS

(SAlIBEN)(subjacente: avaliação de desempenho - AD - e

qualidade de vida no trabalho e lazer - QVT J

d) SEGURANÇA PESSOAL & SAúDE OCUPACIONAL

(SEG/SAUD OCUP)(subjacente: pessoa física e

qualidade de vida do trabalho - QVT)

Os gráficos 1.8 a 1.10 a seguir, permitem uma visão do sistema adotado.

. .
RH NíVEIS

PF PE PT PO

P A N E J J ~M E N T OS
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FICO TÉGICO CIONAl
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GRÁF 7 8 INTEGRAÇÃO RH/INF COM

DE PLANEJAMENTO
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GRÁFICO 1.9 - INTEGRAÇÃO RH/INFO COM AS UNIDADE;
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GRÁFICO 1.10 - INTEGRAÇÃO DE RH/INFO COM OS ESTÁGIO,

EMPRESARIAIS

/

INFO

INDUSTRIAL ESCRITÓRIOS·
./

MECÂN.

RH

/

MANUAL, . INTEGRAÇÃO ~ -ROBOTIZAÇÃO AUTOMAÇÃO

INSTR/COMP.,

"



Capo I Quadro Teórico
20

3.1 - VISÃO HOLíSTICA, SITUACIONAl E

CONTI NGENCIAl.

"A adaptação das estruturas às realidades técnicas e econômicas

tornou-se uma necessidade preemente que implicará não uma simples evolução,

mas uma profunda revolução."

B. DAUDÉ ( 1969: 118)

Esta proposta é ilustrada, analisada e confrontada com diversos

documentos e casos reais correspondentes à empresas que foram visitadas e

seus principais ocupantes entrevistados especificamente para a presente pesquisa,

como prática hol ística complementar de natureza crítico-reflexiva na busca da

correta identificação da relação das partes com o todo.

Outros confrontamentos existem baseados na experiência profissional,

na literatura e em estudos acadêmicos, envolvendo empresas que ocupam no

cenário empresarial brasileiro diferentes estágios de administração de RECURSOS

HUMANOS e desenvolvem diferentes situações e maneiras de informatização dos

processos prod utivos (robotização) e administração (automação de escritórios).

Nos gráficos apresentados 1.8 a 1.10 procuramos globalizar esta visão,

que chamaremos de holfstica, pois, conforme BRANDÃO & CREMA (1991: 75)

"Alérndo estudo sistêmico, é necessário VIVER o método, no abandono da entrega

pessoal, e ser por ele, na carne batizado. (. .. ) A compreensão exige a sustentação

de duas dimensões complementares: a do saber e a do ser. Para a primeira,

necessitamos da disciplina do estudo e da pesquisa; para a segunda, a vivência

profunda do próprio caminho. PIERREWEIL (grifo nosso) denominou a estes dois

aspectos de HOLOGIA E HOLOPRÃXIS, respectivamente, como os dois pilares

que sustentam a abordagem holistica. ", na perspectiva do processo totalizante,

integrado indissoluvelmente à parte.

Uma visão holística, situacional e contingencial está assim implícita na

tese por ser a mais interessante como apoio de pesquisa para este tipo de assunto

e o objetivo maior proposto neste estudo, mas sempre tendo em mente o forte

cenário nacional como pano de fundo que pode exigir outros compromissos

teóricos que não os apresentados,
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De um tratamento paralelo e diferenciado (com alguns e raros toques

tangenciais em zonas nebulosas que criaram fronteiras facilmente identificáveis,

por exemplo, a Folha de Pagamento por computador) para uma visão casada e

conjugada de RECURSOS HUMANOS com INFORMÁTICA tornou-se para qualquer

empresa um imperativo nos últimos 10 (dez) anos (de 1980 a 1990) e uma

obrigação para a so brevivência no ambiente empresarial nos próximos dez (10)

anos (até o ano 2001).

Nesta passagem de imperativo para o obrigatório as empresas estão em

processo de conscientização, inclusive envolvendo além dos RECURSOS

HUMANOS,toda a Comunidade e a Sociedade em geral. As empresas que não

previram o futuro ou não se prepararam para ele, e conforme KEPNER & TREGOE

(1986: 25) não possuem U a capacidade de planejar adiante, de tomar hoje uma

ação contra as eventualidades negativas do amanhã", estarão, sem dúvida, fora

da competitividade e, por conseqüência do mercado.

Mas é no profissional de RECURSOS HUMANOS que a empresa deposita

uma grande parte de suas esperanças sendo que WEISSELBERG &

COWLEY(1976:225) recomendam ao executivo de RH que uA sua contínua

participação no estudo e análise de um problema ou aproveitamento de uma

oportunidade não exige o seu envolvimento pessoal na parte técnica do trabalho

- mesmo que você tenha a bagagem científica que torne isso possível. Mas

significa que você deve manter-se suficientemente bem informado para saber em

que sentido o estudo está sendo conduzido e o que está sendo feito." BERTERO

(1982: 13) completa a recomendação, aos profissionais de RH, ao mencionar que

"convém lembrar que a EMPATIA (grifo nosso) com os problemas e objetivos das

várias áreas funcionais só será plenamente desenvolvida através do conhecimento.

EMPATIA (idem) por uma área que não leve a conhecê-Ia um pouco na intimidade

nunca passará de uma manifestação de simpatia e boa-vontade. O aprofundamento

da empresa levará necessariamente à curiosidade pela área e à busca de maiores

informações a respeito."

A pesquisa realizada comprova um grande número de fatores críticos ao

processo de aproximação entre a INFORMÁTICA e RECURSOS HUMANOS,

identificados na tese através das chamadas Unidades de Análise (UNAN)

representadas desde o Recrutamento até a Saúde Ocupacional como visto.
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Cada entrevista, verdadeiros estudos de caso e prováveis Jogos de

Empresas por trabalhar com Cenários Futuros, complementam a pesquisa

permitindo a tese de levantar e procurar mostrar as implicações da contingência

do processo nas realidades dos ambientes interno e externo da empresa, sempre

tendo em mente as circunstências particulares do cenário nacional para a

empresa brasileira ou estrangeira aqui presente.

A dualidade, o paradoxo e a ortodoxia entre a visão humana e a da

máquina implícita na tese, e que permeia este estudo, nos parece, sem dúvida, a

mais apropriada para o assunto e o enfoque proposto, visando a atender os

objetivos. Entretanto, este posicionamento implica na necessidade de manter as

diversas abordagens administrativas, principalmente as que envolvam Organização,

Métodos, Informação e Sistemas sempre subjacentes. A percepção de todo este

conjunto, do interrelacionamento entre as técnicas, entre o real e o ideal, exige

percepção de profissional, no sentido que BARBER e LEGGE (1976: 11) oferecem,

isto é, MApercepção é o processo de recepção, seleção, aquisição, transformação

e organização das INFORMAÇOES (grifo nosso) fornecidas através de nossos

sentidos 11, e, complementamos, portanto subjetivas e dependentes de cada um de

n6s.

" O potencial de INFORMÁTICA e RECURSOS HUMANOS é imenso, e:

conforme BENN (1964: 157)", potencial é M a capacidade, não posta a prova,

possutda pelo empregado e podendo ser desenvolvida pelo treinamento ou

utilização das facu Idades que êle possui. H No item 4 ) Hipóteses, estaremos

desenvolvendo todo o potencial desta tese e de seu autor, apesar da complexidade

do assunto, da profundidade da pesquisa e do alto grau de inter-relacionamento

deste tra balho com inúmeros autores, cientistas e professores, todos,

evidentemente, possuidores de opiniões, posições e dogmatismos não

necessariamente paralelos ou convergentes, e mesmo sobrepostas à que

apresentamos. Entretanto a maioria dos autores citados possuem pontos em

comum e perfeitamente condizentes com este trabalho.

Alertamos, por fim que a proposta das Hipóteses não encerra o assunto,

mas abre novos horizontes para pesquisas, tanto a ntvel sociológico, psicológico

e, principalmente, administrativo, quer sob o enfoque acadêmico, quer sob a luz

empresarial.
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4) H I P 6 T E S E S

" Dada a eficiência estática de uma economia, os principais factores que

afectam a sua eficiência dinâmica são o progresso tecnológico, a distribuição do

investimento, as relações dinâmicas entre aprodução eo investimento de várias

indústrias e a incerteza e incosistência das decisões econômtces. "

BELA BALASSA (1961: 29)

1. - A formulação do presente trabalho apresenta-se como uma tarefa

gratificante, pois permite que in úmeras dúvidas surgidas durante o curso de

mestrado e doutorado sob o ponto de vista dogmático e outras vivenciadas

durante as atividades profissionais sob o ponto de vista pragmático sejam

colocadas e, desta forma, que respostas sejam procuradas e, quiçá, dadas.

As hipóteses e as sub- hipóteses a serem testadas mediante a pesquisa

de levantamento irão indicar a existência de associação entre as variáveis propos

tas nas chamadas Unidades de Análise. BRANDÃO & CREMA (1991: 76) vem em

socorro na preparação dos presentes itens quando alegam que Na ênfase excessiva

nos procedimentos metodológicos e na tecnologia pode determinar um obstáculo

ao êxito, quando se trata da arte de facilitar o desenvolvimento pessoal I'.

A administração também é uma arte, e para entende-Ia necessitamos

desenvolver o "saber e o ser", para o que esta tese é o veículo perfeito e o

instrumento de realização profissional e pessoal.

Apesar de que as UNIDADES DE ANÁLISE (UNAN) envolvam RECURSOS

HUMANOS, não podemos relegar o fato que estes recursos agem de acordo com

normas, métodos, informações e sistemas organizacionais, o que exige um

desenvolvimento da pesquisa sob a tutela de O&M e I&S, conforme parâmetros

obtidos em SIMCSIK (1992 : capo5 Vol.H}.
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2 . - É essencial à tese, para permitir a compreensão do trabalho e a

própria administração dos resultados, o quadro de referência prática formado

pelas diversas UNIDADES DE ANÁLISE que conceituamos, para fins desta

pesquisa, como as áreas da empresa que possuem fronteiras perfeitamente

identificáveis através 1-) da ORGANIZAÇÃO dos cargos e funções, do organograma

e do respeito a hierarquia com sua autoridade e responsabilidade; 2-) dos

MÉTODOS de trabalho estabelecidos por Descrições de Cargos e Avaliações de

Desempenho e tarefas e resultados; 3-) dos processos de INFORMAÇÃO, que

estabelecem os "inputs e outputs 11 das comunicações empresariais, inclusive

por Banco de Dados e Teleprocessamento em padrão de Redes; e, 4-) dos

SISTEMAS de que participa na empresa de forma integrada, interativa e as

maneiras de retro-alimentação.

3. - A tese cria, desenvolve e analisa algumas hipóteses sob o ponto de

..vista prático empresarial, que servirão como marcos orientadores ao trabalho, no

estudo de causas ou leis prováveis que procura; sob o ponto de vista teórico-

acadêmico estas hipóteses procuram completar e coordenar idéias e resultados

conhecidos ou pelo menos manipulados, visando a agrupar os assuntos num

conjunto completo de fatos, a fim de facilitar a inteligibilidade, estudo e apresentação

r do trabalho.r- ~

Neste sentido são comuns no meio empresarial e na literatura acadêmica

frases que podem tornar-se hipóteses, conforme a percepção ind ivid ual, como:

a) Um número significativo de empresas não preparou e não prepara os

Recursos Humanos para a Informatização de seus escritórios e fábricas;

b) O protótipo do sistema aberto no organismo empresarial é a

comunicação (seja formal ou informal) e a informatização aumentou a mesma,

mas a sua qualidade permaneceu igualou até pior;

c) O transporte de dados informativos, dlnãrnicos e ativos nos processos

operativos, tanto de entrada (de dados -importação) como de saída (de dados-

exportação) apesar da INFORMÁTICA é predominantemente humanizado, isto é,

o homem (empregado) interfere de uma forma contínua e em alguns casos de

maneira constante, favorável ou desfavoravelmente;
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d) A informatização produziu mais desemprego que novos empregos;

e) A informatização ao substituir empregados,deu origem a que os novos

contratados estivessem em faixas salariais mais altas e com melhores perspectivas

de carreira; etc.

o número de hipóteses levantadas em conversas informais, em comissões,

comitês e semelhantes é interminável. O rol apresentado dá uma pequena amostra

da complexidade do assunto envolvido pela existência quase infinita de associações

das variáveis existentes no objeto de estudo. A constatação científica de uma ou

mais delas terá validado o presente trabalho. Assim, podemos continuar com

novas hipóteses "ad infinitum" se houver interesse. Seguindo, temos:

f} As empresas mudaram sua forma organizacional para se adaptarem a

informatizacão de 3 maneiras evidenciadas empiricamente e prontas para serem

analisadas: 1- de maneira radical ( - de 6 meses); 2- de maneira semi-

estruturada (até 2 anos); 3- de maneira mais ou menos estruturada (+ de 2 anos);

g) As empresas ao informatizarem suas formas de trabalho não possuiam

o setor de O&M estruturado e que desse suporte para esta passagem, do

mecanicismo para o tratamento da informação de maneira eletrônica

(processamento de dados);

h) Os sistemas organizacionais, mesmo os estruturados por O & M,

sofreram mudanças acima de 50% na sua forma operacional;

i) Após a implantação da INFORMÁTICA poucas empresas criaram um

sistema de administração por objetivos;

j) As empresas que possuem sistemas informatizados, tanto nas linhas

de produção como de escritório, não utilizam os mesmos para planejamento

estratégico através de cenários futuros ou jogos de empresa;

k) As áreas de treinamento e desenvolvimento não estão preparadas

para atenderem as necessidades da informatização da empresa;

I) Trabalhar com INFO significa ter SAL/BEN diferenciados;

m) Recrutamento e seleção criaram formas especiais para atrair e

motivar candidatos para a área de informática; e,

n) outras ...
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5) DIMENSÕES E DEFINiÇÕES

OPERACIONAIS E EPISTEMOLÓGICAS

"Nem todos os que militam no campo da administração, e talvez somente

uns poucos terão tido preparação profissional no sentido de treinamento formal

nas competências distintivas da teoria da organização, habilidades decisórias e

de traçar política e liderança. "

Christopher Hodgkinson (1983: 175)

1. No decorrer da tese PALAVRAS-CHAVES recebem um tratamento

diferenciado por apresentarem e representarem o tema crítico deste texto.

Destacamos como ícones, logo no início deste trabalho ( QUADRO INTRODUTÓRIO

pg. IX) palavras como:

INFORMÁTICA - RECURSOS HUMANOS - COMPUTADOR _

EMPRESA - EMPREGADO - AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS

TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO - ROBOTIZAÇÃO

EMPREGO & DESEMPREGO - MUDANÇAS - FEED-BACK

PLANO DIRETOR - PLANEJAMENTO, e as importantes

UNIDADES DE ANÁLISE (UNAN).

2. Além das Hipóteses e das Palavras-Chaves apresentadas, a tese leva

a um processo de constatação fundamental de evidências empíricas que nos

permitem orientar a mesma também para a análise de 4 (quatro) dimensões da

pesquisa, logicamente com sub-dimensões ou super-dimensões fora das fronteiras

por nós delimitadas. Estas dimensões não são as únicas, mas achamos que sejam

as principais, pelo interesse que despertam na comunidade de RECURSOS

HUMANOS e INFORMÁTICA. São elas:
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la DIMENSÃO :
Integração dos planos de INFORMÁTICA (PDncom os planos de RECURSOS
HUMANOS(PDRH) através dos chamados PLANOS DIRETORES GERAIS (PDG)
(desenvolvida no presente capítulo I).

2a DIMENSÃO : '
Conhecimento e participação dos Recursos Humanos nos processos de
ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÃO E SISTEMAS - OMIS e os
respectivos processos de realimentação (FEEDBACK) (desenvolvida no
capítulo 11).

3a DIMENSÃO :
Estudo das variáveis do AMBIENTE INTERNO(Ai) da empresa e a influência
destas variáveis nas unidades de análise pesquisadas (desenvolvida no
capítulo 111).

4a DThIENSÃO :
Estudo das variáveis do AMBIENTE EXTERNO(Ae) da empresa e a influência
destas variáveis nas unidades de análise pesquisadas (desenvolvida no
capítulo IH).

3. Complementando e como suporte às hipóteses, palavras-chaves e

dimensões, apresentamos considerações epistemológicas no sentido de

organização, formação, desenvolvimento, funcionamento e reflexivo do saber.

Procuramos uma epistelogia particular, se possível específica para as áreas em

questionamento, sendo que as definições propostas apresentam-se como produtos

intelectuais e que podem ser estudadas de forma metódica e de modo próximo,

detalhado e técnico.

a) PENSAMENTO SISTEMICO I INTERATIVO:

Voltado para o entendimento das Unidades de Análise com ênfase na

interação RECURSOS HUMANOS e INFORMÁTICA explicitado pela Teoria Geral

dos Sistemas e exemplificado através do Questionário de Levantamento de

Dados.

b) MODELO SIMPLIFICADO I PRODUÇÃO ACADÊMICA:

Criado a partir da vivência em pesquisas,· assessorias e redação

administrativa, com apoio da atividade docente e de coordenação. Pode ser uno

ou múltiplo e voltado para a prática do Pensamento Sistêmico/lnterativo.
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c) DINÂMICAS E DIMENSÕES EX-OFFICIO:

Conjunto de posicionamentos, por dever da tese, que, de uma forma sui

generis, apresentam concepções novas voltadas para a explicação das hipóteses

ou ao esclarecimento dos conhecimentos de uma certa área ou sistema.

d) UNIDADES DE ANÁLISE:

Grupo de agentes, fatores e variáveis com pontos e interesses comuns

que estabelecem parâmetros e padrões de acompanhamnento, chamados de

Pontos de Teste, e que reduzem a forma mais simples o Pensamento Sistêmico/

Interativo, explicitam as Dinâmicas e Dimensões Ex-offício e permeiam o Modelo

Simplificado/Produção Acadêmica.

6) BIBLIOGRAFIA

COMENTÁRIOS EM RECOPILAÇÃO.

nA diferença entre administração (management) e governo

(administration) ( que é o que os burocratas costumam fazer exclusivamente) é a

diferença entre escolha e rigidez."

ROBERT HELLER ( 1987: 266)

Neste tipo de tese de doutorado, principalmente por se tratar de uma

PESQUISA DE CAMPO a bibliografia torna-se suscinta a nível de literatura

nacional, mas rica em informações através de publicações sob a forma de artigos

em revistas especializadas nacionais e internacionais, conhecidos como "papers ",

A Metodologia do Trabalho exigiu também uma análise dos diversos

instrumentos de apoio à tese, como, por exemplo, fichas de anotações e resumos

de livros, pesquisas em bibliotecas (USP, PUC, FGV, FUNDAP, USJT, SUCESU

e APARH), além de trabalhos dirigidos de alunos a nível de graduação e pós-

graduação. Logicamente estes trabalhos foram acompanhados também sob o

ponto de vista de pesquisa bibliográfica, o que determinou um enriquecimento
destas fontes.
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TI BOR (1958; 47) permite extrapolar a afirmativa que "The work of an

industrial information department will be judged, first of ali, by the efficiency of its

Organization, operation and maitenance and by the quality and quantity of its

output ", considerando-se a informação obtida através da INFORMÁTICA. Desta

forma, achamos interessante uma recompilação das anotações e comentários da

bibliografia que será fonte do embasamento teórico.

Além dos Recortes, Artigos e semelhantes, como mencionamos, vamos

destacar, no tempo, o livro de GEORGES ELGOZY, revelado pela atuação do

serviço de busca e levantamento (Serviço de Documentação) da Biblioteca da

FGV, conforme anexo final. Temos também o caso do livro "lnformática e

Sociedade" de HENRIQUE RATTNER, da Ed. Brasiliense que representa bem

nossa argumentação sobre as publicações em jornais e revistas, pois reproduz

mais de 15 artigos datados de 1982 a 1985 e que traz a seguinte mensagem no

seu prefácio: li O pensamento científico-técnico - causal, linear e sistemático -

representa um tipo de raciocínio que cornbinao pensamento abstrato e dedutivo

com a experimentação e a verificação de fatos e dados empíricos, instrumentos

poderosos para estabelecer a verdade ou a refutabilidade de certas proposições

e hipóteses". O livro trata de uma interpretação sócio-histórica e estrutural do

fenômeno da informatização, como uma nova Revolução Industrial sendo observado

como complemento obrigatório de leitura para este trabalho.

PIERO MUSSIO (1987) será epistemologicamente avaliado e comparado

para obter-se um grau de certeza do conhecimento científico procurado por esta

tese, através do livro "Introdução a Informática", da Ed. Vozes. Como subsídio,

teremos MEIRELLES(1988), SIMCSIK (1992) , EIN-DOR & SEGEV (1983) e

MARTIN & McCLURE (1991); além desses exploraremos SUSAN WOOLDRIDGE

e KEITH LONDON da editora LTC, que nos oferecem um livro com o nome

sugestivo de "0 COMPUTADOR E O EXECUTIVO". Uma das máximas desta obra

serve como paradigma no nosso livro de OMIS, ou seja "Se a empresa é mal

administrada, um computador apenas complicará a situação ou, na melhor das

hipóteses, muito pouco será conseguido".

Na pesquisa de campo este axioma também será explorado, tendo em

vista a sua realidade, tratada inclusive como hipótese.
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Na mesma linha temos a frase: "Ouanto menos preparados nos sentirmos

para questionar os usos do computador, mais teremos de assumir e sofrer as suas

perigosas conseqüências", tirada do livro da editora Brasiliense sobre "0 CULTO

DA INFORMAÇÃO" do Prot. THEODORE ROSSAK, considerado um dos grandes

pensadores da contracultura dos EUA e professor de História e chefe de Estudos

Gerais da Universidade Estadual da Califórnia-EUA.

De Londres, Inglaterra, temos o livro da Ed. Zahar sobre a ., INFORMAÇÃO

E HABILIDADE", dos professores DAVID LEGGE e PAUL J. BARBER (1977: 22)

de Psicologia do Birkbeck College-Universidade de Londres, de onde destacamos

os padrões de comportamento apropriados a cada necessidade que recebe a

influência dos "processos de estimulação (input) relativos à interpretação de

informações; os processos de tradução que determinam essencialmente o que

precisa ser feito; e os processos de resposta (output) que implementam os

padrões de comportamento a propriados a essas necessidadesn•

De São Paulo, Brasil, lemos FERNANDO DE SOUZA MEIRELLES (1988:

394) que no livro "INFORMÁTICA" confirma nossas palavras e posição ao

publicar em Referências Bibliográficas uma relação de 220 artigos de revistas,

periódicos, livros, comentários e materiais impressos.E' do livro de MEIRELLES.

(1988l,: de sua tese e das aulas desenvolvidas na Fundação Getúlio Vargas que

tiramos o princípio norteador deste trabalho de doutoramento, ou seja, "os efeitos

do processo de informatização são profundos e, como todo processo de mudanças,

geram conflitos e têm impactos (. .. ) dos quais destacam-se, de forma resumida,

três: Conflito com o Centro de Processamento de Dados -CPD; Mudança na

estrutura de poder dentro da organização; Diminuição crescente do chamado

middle management-gerência média ou intermediária - e conseqüente mudança

da estrutura organizacional e do perfil da mão-de-obra" (MEIRELLES-1988:26).

Este último parágrafo pode ser considerado a pedra de toque de nossa

tese de doutoramento, que no livro mencionado mereceu uma anotação de nosso

próprio punho, com os seguintes dizeres: "FUTURO HOJE". HENRIQUE

RATTER (1988: 9) é visado em nosso trabalho quando afirma que o eleitor "não

encontrará em outros livros uma exposição tão clara didática dos obstáculos à

expansão tecnológica independente no Brasil e uma crítica tão enfática dos

primeiros erros de perspectiva das políticas econômicas oficiais e da debilidade

das diretrizes postas em prática pelos vários setores empresariais".
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Trataremos de "0 segredo e a informação" em JOÃO ALMINO (1986:8)

na apologia sobre 11 110 que é verdade, portanto?" NIETZSCHE assim responde a

sua própria questão: 11 Um batalhão de metáforas, metonímias, antropomorfismos,

enfim, uma soma de relações humanas, que foram enfatizadas poética e

retoricamente, transpostas, enfeitadas, e que, após longo uso, parecem a um

povo sólidas, canônicas e obrigatórias: as verdades são ilusões, das quais se

esqueceu que o são, metáforas que se tornam gastas e sem força sensível,

moedas que perderam sua efigie e agora só entram em consideração como metal,

não mais como moeda"(p.56)."

ALBERTO GUERREIRO RAMOS (1981: 1), ao afirmar que 11A teoria da

organização, tal como tem prevalecido, é ingênua. Assume esse caráter porque se

baseia na racionalidade instrumental, inerente à ciência social dominante no

Ocidente" auxilia nosso trabalho sob o ponto de vista da busca da conjugação da

racionalidade comportamental.

Paralelamente a obra de Guerreiro Ramos, temos AMITAI ETZIONI, no

livro "ORGANIZAÇÕES COMPLEXAS 11 (1975: 15) que através de uma coletânea

de trabalhos acadêmicos, procura "Encontrar equilíbrio entre os elementos

racionais e não racionais do comportamento humano (que, adendo nosso) constitui

um ponto principal da vida, da sociedade e do pensamento modernos. Constitui

também o problema central da teoria organizacional".

GUSTAVO G BOOG (1991: 277) é consultado como fonte para " A

receita do sucesso dos Executivos Japoneses" e para 11 O papel dos Recursos

Humanos na Produtividade". BERTALANFFY, BRESSER PEREIRA, ORUCKER,

TAYLOR, FORO E FAYOL serão seguidos para a visão teórica deste projeto, sob

o foco de OMIS (Organização, Métodos, Informação e Sistemas).

Obras de JAMESON, MILLER, GUERREIRO RAMOS, ANSOFF, BLAKE

& MOUTON, KAST & ROSENZWEIG e PRESTES MOTA darão o suporte para a

ênfase sistêmica de KATZ & KAHN, estes últimos fontes para um item especial de

análise como suporte teórico para o presente trabalho.
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Visando RECURSOS HUMANOS, além do conhecido e tradicional

CHIAVENATO, teremos como fontes teóricas e epistemológicas DRUCKER,

KEPNER & TREGOE, TOLEDO, STEINER & MINER, CRIS ARGYRIS, RENSIS

LlKERT, HERSEY & BLANCHARD, FERREIRA AGUIAR e WERTHER & DAVIS

(1983: 458) que alertam que use a administração de pessoal é responsável, seus

praticantes precisam revisar seu desempenho passado através de auditorias e

pesquisa. Ao mesmo tempo, necessitam de uma orientação futura que faça com

que se antecipem aos desafios vindouros. Uma visão pró-ativa encoraja o pessoal

a contribuir tanto para as metas das pessoas como da empresa. Mas para que a

administração de pessoal posa agir pró-ativamente, ela necessita de modernos

sistemas de informação e mais profissionalismo. Do contrário, ela não conseguirá

atender aos desafios da DEMOGRAFIA (grifo nosso) em mudança, dos valores e

das pressões de terceiros." Teremos também como subsídio o Manual de

Recursos Humanos, editado pela COAD-RJ, de nossa autoria.

A presente tese, com o foco em Recursos Humanos, segundo um dos

entrevistados serviu como "uma verdadeira auditoria no seu departamento de

Recursos Humanos ... "

7) RELEVÂNCIA DO ESTUDO.

"The objective of job design is to maximize labor productivity. When [ob

design is defined more broadly to include the working environment, it represents

a management capacity planning responsibility."

DONALD DEL MAR ( 1985: 184)

Neste momento, em resumo, podemos dizer que a IMPORTÂNCIA DO

ESTUDO e os PRINCIPAIS RESULTADOS deste trabalho são:

- a revelação de uma faceta diferente da INFORMÁTICA perante
RECURSOS HUMANOS;
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- o ESTUDO deste assunto como muito recente nos segmentos de

consultoria, auditoria, assessoria que se voltam para o meio empresarial; e, na

outra mão, os enfoques recentíssimos no meio acadêmico brasileiro, onde

existem obras esparsas e peças aleatórias mas com excelentes Qualidades;

- a integração da INFORMáTICA, que sendo instrumental é objetiva, com

os RECURSOS HUMANOS, que classificados como sendo comportamentais, é

subjetiva. Mas não é apenas a integração que estamos visando, mas também

obter várias definições para objetivos, metas e projetos (OMPs) além das políticas,

diretrizes e estratégias das empresas em relação ao assunto, com destaque para

os processos de realimentação ou "feedback";

- uma compreensão melhor da realidade, com a possibilidade de definir

os pontos de conflito nos ambientes interno e externo, contribuindo assim para o

aprimoramento da atuação pró-ativa de RECURSOS HUMANOS com o instrumental

de trabalho representado pelos equipamentos de INFORMÁTICA e seus suportes

na atuação competitiva e inovadora:

- o método proposto e a operacionalidade requerida, bem como os

estudos alternativos e as estruturas complementares criadas, implantadas,

desenvolvidas e mantidas, atendem e respondem à grande questão inicial da tese

e o objetivo proposto, ou seja, a "INFORMÁTICA é um fator de mudanças?" e

mais, "que este fator atua sobre Organização, Métodos, Informação e Sistemas

dos RECURSOS HUMANOS na empresa de maneira diferente para cada situação,

contingência e sistema?", bem como "as respostas são diferentes para cada

momento?"

Nos próximos 3 itens estaremos revisionando as formas de administração

dos RH, OMIS e INFORMÁTICA através da literatura administrativa com visão

empresarial e organizacional, procurando sempre destacar enfoques que envolvam

as palavras-chaves, as dimensões levantadas, as Unidades de Análise

apresentadas e, principalmente, a série de hipóteses utilizadas a nível de senso

comum, visando torná-Ias cientificamente comprováveis ou comprovadas sob a

égide das definições operacionais.

Neste trabalho, teremos uma pesquisa muito especial em documentos

empresariais, coletados nos últimos 25 anos pelo autor, representados básica mente

por Normas e Procedimentos de O&M-I&S e por Manuais de todas as áreas.
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Os cinco ( 5 ) Resumos-Gráficos criados e apresentados na MOLDURA

ta e 1b nas duas folhas a seguir, espelham em detalhes os próximos capítulos

e itens, procurando sempre a relação RH com INFO. Cada um deles será objeto

do detalhamento necessário para compreensão e aplicação prática, além de

suporte pa ra a tese.

O resumo-gráfico número -1- representa os estágios de integração

entre as técnicas analisadas neste trabalho;

O resumo-gráfico número -2 - procura representar o apoio de OMIS

para o lançamento da Força Sinérgica (composta pelas forças dos três níveis

analisados na pesquisa) do Ai (ambiente interno) para o Ae( ambiente externo);

O resumo-gráfico número -3- estabelece um apanhado dos" Agentes-

Fatores-Variáveis" como situações de interação possível;

O resumo-gráfico número -4- apresenta as intersecções possíveis

entre os Planos e Planejamentos nos seus diferentes níveis e departamentos;

O resumo-gráfico número -5- busca entender as Unidades de Análise
com a imerssão total nos Ai e Ae.
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MOLDURA 1a

3 RESUMOS-GRAFICOS DAS INTEGRAÇÓES

DE RH E INFO A TRAVÉS DE OMIS

3 ••
Resumo-Gráfico n. 01

1
P

,.
1. Estágios de Integração de

a. a. OMIS e RH/INFO

J1
••

Ae

Resumo-Gráfico n. 2

Força Sinérgica de OMIS

Resumo-Gráfico n.3

Agentes-Fatores-Variáveis-

A inter-ação posslvel.
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MOLDURA 1b

2 RESUMOS-GRAFICOS DAS

INTEGRAÇÕES RH E INFO ATRAVÉS DE OMIS

As
PO

PLANOS DIRETORES

Resumo-Gráfico n. 4

INTEGRADOS AOS NlvEIS

p
O DE PLANEJAMENTO
R
H

Resumo-Gráfico n.5 Interação entre as UNAN e os PDG/PDIIPDRH, os AilAe e os Agentes,

Fatores e Variáveis, com a visão OMIS.

Sociedade
Ae

PDO
PDI

PDRH

36
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8) REVISÃO DA LITERATURA e de

DOCUMENTOS EMPRESARIAIS

"Conceber um projeto e assegurar seu exito é uma das maiores

satisfações que pode experimentar um homem inteligente, e é também um dos

mais poderosos estimulantes da atividade humana."

HENRY FAYOL

MILLS (1975: 43), escrevendo para Harvard Business Review, afirma

que" Até agora ainda temos muito poucos administradores com suficiente

experiência no Desenvolvimento dos Recursos Humanos para perceberem e

entenderem o longo, lento, meticuloso e difícil planejamento, criação e aprendizado

do processo que o verdadeiro DRH exige. E também existem ainda muito poucos

especialistas para ajudar a dirigir as atividades administrativas do setor de DRH."

Quase 20 (vinte) anos são decorridos e o quadro geral de DRH continua

o mesmo na realidade prática pois os movimentos trabalhistas, as reivindicações

sindicais levaram o foco dos problemas de pessoal para os problemas legais.

Desta forma consolidou-se um profissional de Administração de Recursos Humanos

sob o ponto de vista cartorial, isto é, mais preocupado em cumprir as leis,

inclusive aquelas que permitiam ganhos financeiros através de incentivos fiscais,

em detrimento do verdadeiro papel de DRH.

Os desafios e as pressões sociais, econômicas e políticas estão levando

as empresas a procurarem mudaças em suas estruturas administrativas não só

através do e pelo computador (INFORMÁTICA) mas também nos seus orgãos,

como por exemplo na dicotomia Recursos Humanos e Relações Trabalhistas,

como dois padrões ou áreas estanques; outro exemplo ocorre dentro do

Departamento de RECURSOS HUMANOS onde encontramos um Departamento

de Pessoal (o conhecido DP) ao lado de um Departamento de Relações Industriais,

o primeiro voltado à parte cartorial e o segundo às verdadeiras funções de DRH

(Desenvolvimento de Recursos Humanos).
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HOYLER (1968: 66) afirma que "Não é certamente fácil definir com

precisão a função de pessoal numa empresa, pois tal definição se faz em função

de inúmeros fatores não raro imensuráveis, nem por isso menos importantes,

como seja a filosofia aceita pela empresa (que determinará o campo de ação

colocado à disposição do administrador de pessoal ), a filosofia vigente na

comunidade (que estabelecerá padrões de conduta e o trabalho esperado do

administrador de pessoal) e a filosofia própria do administrador de pessoal (que

determinará em grande parte como e quanto a administração de pessoal será

eficaz). "

VENOSA (1990: 74) cita DUNLOP "suqerindo que a estrutura das

relações de trabalho alterou-se muito pouco nos Estados Unidos durante a

década de 80, embora se deva esperar uma mudança nos resultados das

negociações entre capital e trabalho no futuro". No Brasil, este posicionamento

pode ser o mesmo, mas deve levar-se em conta que, como ALBUQUERQUE

(1987: 8) afirma, ti as tentativas de aplicação das soluções encontradas nos

Estados Unidos, para a Administração dos Recursos Humanos nas empresas,

encontrou sérios obstáculos, a começar pelo panorama distinto da realidade

americana".

E' esta realidade brasileira que também encontramos em O&M-I&S.

"Orqaniz ation and Methods Division of His Majesty Treasury "é uma divisão do

Ministério da Fazenda da Inglaterra formalizada na década de 50, apesar de que

a literatura informa existirem especialistas na função de O&M desde 1920. Nos

EUA, a mesma fonte (SYS INFORMATION 1986:i) diz que as funções Administrative

Analyst, Administrative Management e disciplinas nas Escolas, com nomes como

Organization and Management ou Administrative Management, podem ser

considerados substitutos do nosso conhecido O&M.

FARIA (1984: 17) alerta que ti Organização e Métodos, (foi uma)

expressão usada originalmente no fim do século XIX, por Woodrow Wilson, como

professor de Administração Pública nos Estados Unidos da América", enquanto

que o termo é aceito definitivamente quando, na Fundação Getúlio Vargas _

Escola Brasileira de Administração Pública, o Prof. Harry Miller incorpora o uso

da terminologia (Alvarez, 1990: 28).

í'\

~",:
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o próprio especialista das Nações Unidas, ao ministrar o curso de

Análise de O&M em 1953 na FGV utiliza o material de aula para a 1a Edição (1955)

do livro Organização & Métodos, onde após o histórico de O&M, informa que: "

Depois desse longo processo de depuração, a expressão Organização e Métodos

foi por fim introduzida na terminologia administrativa do Brasil, sob a

responsabilidade da Escola Brasileira de Administração Pública.

Com efeito, ao preparar os planos para o Curso Piloto de 1951, os

organizadores da Escola incluiram no currículo uma disciplina intitulada

Organização e Métodos."( 1973: x).

o exemplo do Reino Unido de Organização e Métodos pode ser comparado

com as exigências inglesas de extinção do tráfico de negros (1810) no Brasil.

Conforme Angeli e Schwarcz (1986:23), OI As elites da época diziam "sim" aos

tratados, mas nada faziam para controlar o sistema"; hoje as elites empresariais

dizem "sim" às idéias de sistemas Organizacionais modernos, produtivos e

Qualitativos, mas nada fazem para mudar o sistema, já com uma capacidade

ociosa produtiva, conforme informam os orgãos de comunicação, que dizem que

"(A)Os empresários brasileiros (... ) falta preparo e iniciativa aos industriais"(OESP-

29.4.93).

O jornal O Estado de São Paulo-OESP (1993: 2) no seu Caderno de

Economia alerta que esta ociosidade que é "de Quase 30% , o que representa,

pelo menos, a maior recessão desde a década de 40 ou mesmo 60, quando ocorreu

o que se chamou de "superestaghiperinflação". No mesmo caderno e orgão de

imprensa (1993: 7), JOSÉ MINDLlN diz "partimos para a reorganização drástica

da companhia" pois a empresa estava organizada para atender um mercado de 2

milhões de veículos anuais, reduzidos agora para 1 (um) milhão. Ora, toda

reorganização exige, antes de tudo, O&M-I&S formais e funcionais, fase que no

crescimento ou no chamado milagre brasileiro, com os sistemas protecionistas

governamentais, foi pulada. O próprio MINDLlN , conforme ainda o informativo,

"entende que a empresa (METAL LEVE), a partir deste mês, já está próxima do

ponto de equilíbrio e que a REORGANIZAÇÃO (grifo nosso) vai auxiliar ainda mais

a chegar ao objetivo."
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No item Administração de O&M-I&S iremos nos ater às formas de

Normas e Procedimentos que sustentam esta maneira de condução nos negócios

empresariais, trazendo subsídios teóricos e práticos para o presente

trabalho. RATTNER (1985: 99), afirma que 11 A problemática do uso crescente da

microeletrônica não se refere apenas ao nível de emprego/desemprego por ela

gerado mas abrange um conjunto de aspectos e desafios que vão desde as

relações sociais de trabalho, até o controle do Estado sobre a sociedade civil,

passando por problemas de política científico-tecnológica, de inovação e de

investimentos economicamente rentáveis, de centralização do capital e do poder

decisório ao nível de empresa e do Estado, e da satisfação e do significado do

trabalho como atividade criativa e gratificadora".

A utilização da INFORMÁTICA na empresa é considerada como um

avanço tecnológico, mas KATS & ROSENZWEIG (1987: 157) definem que "Por

tecnologia organizacional entendem-se as técnicas empregadas na transformação

de entradas em saídas. (... ) Ao falar de alguma alteração de tecnologia da

organização e do impacto que ela desfere sobre a estrutura e sobre as relações

humanas, não estamos limitando o assunto ao impacto desferido por instrumentos

mecânicos do tipo dos COMPUTADORES (grifo nosso), mas também considerando

alterações do sistema técnico não-mecânico".

Quase 1O (dez) anos são passados e a visão geral apresentada por

RATTNER não sofreu grandes ou profundas alterações, seja a nível Brasil ou em

países mais adiantados. Pelo contrário, consolida-se cada vez mais uma imposição

da microeletrônica, como um fator de mudanças organizacionais, seja a qualquer

nível de informatização (Hardware, Software, Peopleware, Groupware e mesmo

Firmware como se costuma chamar as máquinas, programas, pessoas, grupos e

as linguagens das máquinas, respectivamente).

No item da Administração de Informática, trataremos desta situação,

reduzindo diversas variáveis existentes e estudadas em torno do computador ao

termo comum e por todos entendido e aceito, INFORMÁTICA, como objeto

Centrado de nosso trabalho, nos processos de mudança de RECURSOS HUMANOS

na empresa e como fator primordial nos processos de comunicação, dando

feedback, promovendo a retro-alimentação e ativandoa re-informação.
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A Administração de RECURSOS HUMANOS na empresa trata

especificamente destes enfoques ao acompanhar o comportamental dos indivíduos

perante a introdução da tecnologia avançada na empresa, no nosso caso,

representada pela INFORMÁTICA.

8.1 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

"Na elaboração desse sistema, o maior obstáculo à cooperação harmônica

, entre o trabalhador e a direção, residia na ignorância da administração a respeito

do que realmente consiste um dia de serviço do trabalhador."

FREDERICK WINSLOW TA YLOR

TOLEDO (1982: 7) afirma que no "lnlcio da década de 70 passou-se a

utilizar a expressão RECURSOS HUMANOS para designar, no campo da

Administração, a área de estudos e atividades que lida com os aspectos relativos

ao elemento humano em geral, nas organizações." Continuando, diz que: "Corno

recursos humanos pode ser entendido, também, o contingente humano (na sua

dimensão, características e potencial), de uma nação, de uma região, de uma

organização, etc.". Nesta tese tratamos de ambos os enfoques, conforme o

momento, o tempo e o espaço, identificados no transcorrer dos capítulos e itens,

sem a preocupação da barreira semântica que ao senso comum pode ocorrer.

Administração dos Recursos Humanos, segundo o Manual do Colaborador

da empresa RHODIA SA , "E' a área de Administração da Empresa que se

preocupa com o que ela tem, de mais importante: os colaboradores. Desenvolve

e administra as políticas e práticas de Recursos Humanos da Organização.

Acompanha, analisa e introduz na Empresa as decisões e preceitos legais

estabelecidos pela Legislação do Trabalho. A Administração dos Recursos

Humanos acompanha-o durante todo o seu desenvolvimento profissional visando

um melhor aproveitamento do seu potencial. 11 (p.19) .
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A APARH (1976: 5) (Associação Paulista de Administração de Recursos

Humanos, anteriormente denominada APAP -Associação Paulista de Administração

de Pessoal) em trabalho apresentado durante seu Congresso, desenvolveu um

----possível perfil do profissional ou técnico de Rec. Humanos como "ser responsável

por um papel que envolve expectativas conflitantes é o traço comum para pessoas

- que desempenham funções que estejam interligadas com os demais subsistemas,

no caso do profissional de Rec. Hum. este grau de complexidade se dá num volume

geométrico considerado a sua interdependência com cada membro do sistema."

As palavras-chaves que encontramos nas definições acima, SISTEMA

, POlÍTICAS E PRÁTICAS, podem ser analisadas, conforme WERTHER e DA VIS

(1983: 7) como estruturas "para obter, desenvolver, utilizar, avaliar, manter e

reter os empregados" .

Assim, toda Administração de Recursos Humanos possui sua estrutura

naquilo que CHIAVENATO (1983:89) chama de subsistemas de • Suprimento,

Aplicação, Manutenção, Desenvolvimento e Controle", mas com o cuidado da

maleabilidade e adaptabilidade a cada empresa ou momento pois ainda diz

(1983:83): "Não há leis ou princípios universais para a administração dos recursos

humanos. A ARH é contingencial, ou seja, depende da situação organizacional: do

ambiente, da tecnologia empregada pela organização, das políticas e diretrizes

vigentes, da filosofia administrativa preponderante, da concepção existente na

organização acerca do homem e de sua natureza, e, sobretudo, da qualidade e

quantidade dos recursos humanos disponíveis."

A administração de Recursos Humanos nas empresas brasileiras

(entendendo-se aqui por empresas brasileiras aquelas que atuam no Brasil regra

que adotamos para toda esta tese) ocorre por meio de políticas, diretrizes, normas,

procedimentos e regulamentos, que em forma de Manuais ou Comunicados

dispersos, criam ou pelo menos recriam as leis trabalhistas vigentes. Em alguns

casos estes documentos pretendem reproduzir uma administração avançada,

empregada em outros países (como no caso de multinacionais) mas que encontram

barreiras nas próprias leis do Brasil, restando ao profissional de Recursos

Humanos uma pálida tentativa de traduzir e adaptar um DRH avançado para um

país de terceiro mundo nas grandes capitais.
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ALBUQUERQUE (1991 : 76) apresenta dados coletados junto a ANPAR-

Assoc. Nacional de Administração Participativa e ABINEE- Assoc. Bras. de Ind.

Eletro-Eletrônica, onde consta que as principais barreiras para um relacionamento

moderno entre patrões e empregados está, em 43% das empresas consultadas,

na "Legislação brasileira; ausência de legislação sobre a PL; CLT; indefinição de

critérios. "

No interior, tanto de São Paulo como do Brasil e, sem dúvida, da América

Latina, estas definições se perdem em movimentos de boa vontade, solitários e

quase que insignificantes, pois giram em torno de empresas públicas, manipuladas

politicamente e sem resultados práticos na qualidade de vida do servidor, seja

municipal, estadual ou federal.

GONDIM (1991: 40) afirma que "Os trabalhadores brasileiros podem

ser divididos em três categorias distintas. Uma, a mais bem remunerada, inclui os

assalariados que tentam incorporar à prática os direitos sociais previstos pela

nova Constituição que até agora não foram regulamentadas pelo Congresso. A

outra é composta pelos que lutam pelos direitos trabalhistas mais elementares,

como ganhar o salário mínimo no final do mês e ter registro na carteira de

trabalho. A terceira, ignorada pelas estatísticas oficiais, é formada por aqueles

peões negros e brancos que torcem para que a Lei Áurea entre em vigor um século

depois que a princesa Isabel declarou a extinsão do trabalho escravo".

Continuando, o articulista da revista Veja informa que "As denúncias sobre

trabalho escravo são uma rotina em todo o Brasil e acontecem até mesmo na

porção mais rica do país, como o interior do Estado de São Paulo". No final do

artigo, Veja entrevista um operário-escravo que diz: "Não tenho lenço nem

documento, nem alegria. Só me resta a cachaça". Raimundo é um dos que

acabaram aprendendo na prática a frase de Mahatma Gandhi, o líder da

independência da índia, morto em 1948." Um escravo", dizia Gandhi, "não pode

esperar a felicidade nem mesmo em sonho." Este mesmo sonho que levou 100

empregados a trabalharem como escravos no Rio Grande do Sul (OESP: 1993: 12)

e, conforme" os fiscais da DRT (que) costataram falta de proteção individual e de

registro de empregados, ambiente insalubre, rescisão assinada em contratos em

branco, falta de higiene e de água no local de trabalho entre outras irregularidades".
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A USINA CERRADINHO AÇÚCAR E ÁLCOOL SA de Catanduva afirma

que UNo decorrer do vínculo empregatício, RETRIBUINDO (grifo nosso) ao

funcionário dedicado, interessado e CONFIÁVEL (grifo nosso), a Empresa

OFERECERÁ (grifo nosso) oportunidade para que o funcionár.io freqüente cursos

de especialização e aperfeiçoamento" . O pecuarista Gilberto Andrade,

mencionado na reportagem da revista Veja afirma U Nós é que somos escravos

dos peões. Afinal, temos que arranjar-lhes emprego, sustentá-los e ainda cuidar

deles." Faltou falar, oferecer cursos ou treiná-los ... A notícia do trabalho escravo

acrescenta "Tudo que ganhavam era consumido no armazém montado pela

empresa contratante de mão-de-obra ... "

Para entendermos melhor as políticas de RH na empresas, a avaliação

de documentos, históricos ou não, de determinadas empresas, pode trazer alguns

conhecimentos o que torna possível um processo de interrelacionamento com as

teorias administrativas, como arcabouço de uma Teoria de Recursos Humanos.

8.1.1 - ANÁLISE DE NORMAS E MANUAIS DE RH

A análise de Manuais e Normas de Administração de RECURSOS

HUMANOS obtidos nos últimos 25 (vinte e cinco) anos através das atividades

acadêmicas e profissionais do autor, será, portanto, quase que uma rotina nesta

tese. Assim, encontramos as mais variadas formas de apresentar a Administração

de RH, mas todas com um foco comum: a CLT.

As Políticas de Pessoal da WESTINGHOUSE do Brasil SA , contidas no

seu Manual, traduzem as colocações de Werther, Davis e Chiavenato, tratando de

tópicos como: Compensação (A Westinghouse adotará políticas de administração

salarial adequadas e estimulantes, capazes de atrair e manter em níveis produtivos

os Recursos Humanos de que necessita; Benefícios ( E' política da Westinghouse

estabelecer e manter programas de benefícios competitivos no intúito de prover

aos funcionários e/ou suas famílias segurança e bem esta r); Segurança ( A

Westinghouse reconhece sua responsabilidade de prover aos funcionários um

ambiente seguro e higiênico de trabalho com instalações apropriadas de modo a

colaborar para que as tarefas requeridas sejam executadas de modo eficiente); no

"Credo" da empresa, encontramos ainda" ... nós nos comprometemos a : - Preservar,

tanto quanto possível, a permanência dos empregados em nossos quadros".

====---------------------- ---------.....
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Entretanto estas e outras Normas e Manuais, sejam de Pessoal ou de

Integração, são claras em afirmar que" As relações de emprego que estabelece

com seu pessoal são reguladas pelas leis brasileiras do trabalho (Manual da

SPERRY NEW HOLLAND p.6)", ou ainda, 11 E' reservado à MONARK, o direito de

alterar o presente Manual, a seu critério e a qualquer momento, respeitadas as

disposições das leis trabalhistas (Manual de Integração da Monark, última p.); o

UNIBANCO (manual do funcionário-Regulamento de Pessoal), coloca a lei e a

carreira profissional como condição finita de administrar Recursos Humanos ao

informar que U A observância e estrito cumprimento das disposições deste

Regulamento constituem condições essenciais à ascensão do funcionário na

Empresa" .

o que se observa em todos os cerca de 350 Manuais de empresas

consultados pelo autor e doados para a FACULDADE LUZWELL, como fonte para

os futuros administradores de empresa, é que os autores procuram relacionar as

atividades administrativas de. Recursos Humanos em verdadeiros Sistemas, de

acordo com as palavras de BERTALANFFY (1977: 25) quando diz que uma teoria

das organizações formais 11 é moldada em uma filosofia que adota a premissa de

que a única maneira inteligível de estudar uma organização é estudá-Ia como

sistema", uma vez que a análise dos sistemas trata lia organização como um

sistema de variáveis mutuamente dependentes". Por conseguinte, "a teoria

moderna das organizações conduz quase inevitavelmente à discussão da teoria

geral dos sistemas(Scott, 1963)".

A PRODAM "através da elaboração e divulgação deste Regulamento

Interno de Trabalho, objetiva o alcance de condições que permitam o bom

desenvolvimento dos serviços, a boa ordem geral e o bem estar de todos. "(p.3.14)

. A COFAP já exige a "Cooperação e disciplina são as atitudes básicas que

determinam o comportamento humano, em qualquer setor de trabalho da

COFAP"(p. 4). Como Palavra Final informa: "Trabalhe em ritmo de entusiamo e

procure trilhar, confiante, o caminho do progresso, sua eficiência e d ed icação

interessam à COFAP"( p .. 25). A VILLARES - DIV. ELEVADORES, informa que"A

seleção dos candidatos a emprego é feita através de MÉTODOS (grafia nossa)

específicos, que procuram ajustar adequadamente o homem com as funções que

deverão exercer na empresa, com base em testes que mostrem sua aptidão para

aquelas funções, entrevistas básicas e técnicas e exame médico. (p. s/n)".
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o Ambiente Externo (Ae) está presente quando a CATERPILLAR emite

um Manual de Segurança no Lar e Boletins Médicos, onde o primeiro "surgiu de

uma pesquisa feita junto aos funcionários da Caterpillar, que muito contribuíram

para a sua elaboração através do relato de acidentes ocorridos em suas

residências"(p.03); o segundo' " é uma publicação das divisões médicas da

Caterpillar Brasil SA", conforme indica o Boletim Médico n. 1, editado pela divisão

de Relações Públicas.

A diferença entre o empregado de organização pública e privada é a lei,

explicitada através do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei

10.261/28.10.68) que, agregado com uma série de Decretos, Ordens de Serviços

,Instruções Gerais, Comunicados (como o de n. 13/74-DAPE, que trata na letra

C - do Afastamento para freqüentar Cursos de Graduação em Administração

Pública na FGV e na USP) e outros itens jurídicos, chega a 331 artigos com o

objetivo de estabelecer uma lei que institui um regime jurídico paralelo a CLT,

destinado exclusivamente ao Estado de São Paulo.

Dentro destes Estatutos encontramos o mesmo sistema de Recursos

Humanos (art. 4. - Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades

cometidas a um funcionário) e os subsistemas mencionados por CHIAVENATO

(1983: 92) (art.87 - promoção; art 38 - natureza de cargos; art 10: cargos de chefia

e direção; art 8: carreira; art 86: demissão; art. 116 : vencimentos; art. 176: férias;

etc.). Observa-se que a Administração de Recursos Humanos em orgãos públicos

e em empresas privadas possuem a mesma fonte teórica ou pelo menos a mesma

metodologia de trabalho, o que permitiu na presente tese um tratamento igual dos
dados.

WERTHER e DAVIS afirmam (1983: 15): "o pensar em sistemas também

solicita o reconhecimento das fronteiras do sistema, as quais marcam o início do

seu ambiente externo. O ambiente é uma consideração importante, porque a

maioria dos sistemas são abertos. Um sistema aberto é aquele afetado pelo

ambiente. As organizações e as pessoas são sistemas abertos porque são

afetadas por seus ambientes. A administração de pessoal também é um sistema

aberto influenciado pelo ambiente externo." Como as empresas brasileiras, sejam

elas, de origem, nacionais, estatais, familiares ou multi nacionais enfrentam estas

diferenças ambientais, isto exige uma breve discussão sobre alguns manuais de

-.empresas, como foi proposto.

.....••
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A NEC aplica a visão de sistemas que "descreve as atividades de

pessoal como tomando insumos (entradas) e transformando-os em produtos

(saídas)", confome WERTHER e DAVIS (1983: 17), quando no seu Manual de

Pessoal informa "que você foi considerado um dos "bons" (insumo) pelo nosso

pessoal de Seleção, nós acreditamos em você, e desejamos uma permanência

longa e de muito sucesso", para logo depois informar que "estamos selecionando

os melhores" para fazerem parte do nosso quadro de funcionários, pois entendemos

ser o homem responsável primeiro pelos nossos sucessos (saídas ou outputs)."

o sentido de ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÃO e SISTEMAS,

torna-se aparente quando o mesmo manual diz" Para realizarmos todas estas

obras, muitas pessoas queimaram bastante fosfato, pensaram, reuniram-se, e

então decidiram. Nada pode ser improvisado, tudo deve ser bem estudado e só

depois decidido", dentro da filosofia tradicional oriental. MORITA (1986: 39/40)

traduz esta maneira de ser ao lembrar que "Embora eu fosse muito jovem, já tinha

bom treinamento gerencial, feito em casa com meu pai .... Eu pertencia a um

grupo de projeto especial composto de pesquisadores ... Discutíamos o desafio

que isso representava e, a partir de então, tentávamos ser originais e ousados em

nossos raciocínios. Eu não passava de um universitário recém-formado; mesmo

assim, nas reuniões de trabalho, professores renomados e oficiais do Exército

olhavam para mim e perguntavam: 11 O que a Marinha acha disso?"Com uma cara

muito séria, eu respondia: "Bem senhores, a opinião da Marinha ... "Nesses

momentos, agradecia o treinamento recebido de meu pai naquelas reuniões de

nossa empresa."

A gestão de RECURSOS HUMANOS é um conglomerado de paradoxos,

pois é impossível identificar (Werther e Davis: 1983) cada valor, variável, agente

e fator que se modificam na sociedade, onde as empresas representam uma

pequena amostra de uma população e onde a falha de um sistema de RECURSOS

HUMANOS de prever mudanças (inclusive com a introdução da microeletrônica)

pode perturbar a imagem de toda a empresa .

.-_.---.------------==::r--------
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No manual da RHEEM METALÚRGICA SA (p.9) temos liA imagem da

RHEEM é o resultado do pensamento e das atitudes de todos os seus funcionários",

informando (p.2) que "Dedicação. esforço, iniciativa e interesse são qualidades

-~---que valorizamos." RECURSOS HUMANOS é um paradoxo de desafios porque os

valores individuais e da sociedade estão em constante processo de mudança o

----'que exige da ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS a posição pró-

ativada na busca da identificação dos conflitos, crises e problemas. O Manual da

GENERAL ELECTRIC alerta sobre estes valores individuais e da sociedade

dizendo (p.24) "Sua opinião sobre a GE-Brasil influencia o público e vai refletir

diretamente no seu próprio trabalho. Não critique a GE-Brasil para com seus

colegas, ou para com outras pessoas, sejam elas suas conhecidas ou não. O que

você diz e como age em relação à GE-Brasil, de aqui por diante, é muito

importante para as pessoas com as quais Você tem contato."

ALBUQUERQUE (1992: 17) afirma que ·0 problema, portanto, refere-se

à identificação de quais as grandes tendências de mudança no SISTEMA (grifo

nosso) de gestão de recursos humanos e nas relações de trabalho que contribuirão

para o aumento da capacidade competitiva das empresas nacionais."

O paradigma de todos os Regulamentos Internos e semelhantes é o

calhamaço que disciplina as relações de trabalho no Brasil, ou seja, a CLT. ATAM

informa que "Este Regulamento obedece fielmente (grifo nosso) à legislação em

vigor e apenas acrescenta dispositivos que lhe são complementares,

permanecendo, portanto, perfeitamente aplicável o regime trabalhista estabelecido

em lei (grifo nosso)." A empresa ELPASA METALÚRGICA diz ter "como

preocupação básica a valorização profissional, social, moral e intelectual dos

funcionários 11, mas ALBUQUERQUE (1992: 18) afirma que IIOS empregados e

outros participantes são os melhores avaliadores de seus próprios interesses e

as participações individuais e coletivas fundamentais para MUDANÇAS ( grifo

nosso) e efetividade nas modernas organizações."

Ora, a contradição de idéias e os posicionamentos das empresas

promovem a realidade da abordagem sistêmica, pois como apresenta ANSOFF

(1983: 204) "Em vez de utilizar a simples adição, a abordagem sistêmica focaliza

a natureza das ligações e das inter-relações entre fatias da realidade mutuamente

adjacentes. Grupos de fatias adjacentes são, em seguida, ligados a outros

grupos, tornando assim possível uma estrutura com um grau arbitrário de

" complexidade."
f1~~'.: ,
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Os Manuais e as Normas contidas nos Regulamentos Internos, nada

mais são do que fatias, que adjacentes promovem a base da Administração de

Rec. Humanos No Quadro de Anexos,apresentamos como design organizacional

(ALBUQUERQUE: 1992) normas e semelhantes que definem as chamadas

fronteiras ou zonas nebulosas entre unidades, papéis e organização. Inclui-se

entre estes anexos, o Manual de Integração (Anexo 2) da empresa USM (United

Shoe Machinary) criado pelo autor em 1978 e as Normas Empresariais e de

Pessoal da Honeywell Buli do Brasil SA e da EMHART, nas quais o autor trabalhou

na tradução e adaptação (Anexo 3 e 4) e outras ( Anexos 5,6,7 e seguintes).

A vista destes documentos permite e serve, conforme GUERREIRO

RAMOS (1983:276): 1/ Para examinar o formalismo em nossos dias, dispomos de

documentação mais técnica do que a utilizada até aqui, na apreciação do

fenômeno. Essencialmente, o que importa aqui sublinhar nesse trabalho são os

esclarecimentos nele contidos sobre os processos ou canais extralegais ou

mesmo legais de ascensão, que a consciência coletiva aceita como normais e

regulares." Estamos realmente, no que RAMOS chamou de "peneiramento", na

estrutura de uma Teoria de Administração de Recursos Humanos.

8.2 - ADMINISTRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO & MÉTODOS -

INFORMAÇÃO & SISTEMAS (O&M-I&S).

" Desconfie do chefe que caminha sobre as águas e nunca comete um

êrro. Poupe-se um monte de dissabores --- e procure outro emprego."

ROBERT TOWNSEND (1970: 82)

"A missão da KIBON é ser um dos principais fornecedores de produtos

de consumo para o público, nos locais onde opera." (p.1) das Políticas e

Procedimentos de Pessoal. "Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta: é uma

norma que todo funcionário deve cumprir. "(p. 1) do Manual de Planejamento de RH

do Grupo SUSA. A KIBON informa que "0 nosso objetivo permanece o lucro e

crescimento contínuos", enquanto que a SUSA/SEARS afirma que U A Finalidade

do atendimento de ajuste é a obtenção e conservação da satisfação do cliente".



· P I Quadro Teóricoa . 50

A KIBON procura chegar ao lucro e crescimento "através da administração

inteligente de seus negócios", enquanto a SUSA diz que 1/ A Gerência decidirá

quem deverá cuidar dela "(reclamação). A primeira traça princípios de gerência

onde informa que a política para aplicar os princípios e objetivos consiste em

formas de O&M-I&S como: "1. Descrição de cargo; 2. Comunicação; 3. Objetivos;

4. Avaliação; 5. Desenvolvimento; 6. Recompensa; 7. Retificação"(ps. 2/3- Politicas

e Procedimentos de Pessoal- Div. de Relações Industriais e Públicas). A segunda

utiliza-se das formas tradicionais da CLT, detalhando "1- Da Admissão; 11- Dos

Deveres e Obrigações; 111- Das Proibições; IV- Do Horário; V - Das Faltas; VI-

Da Identificação; VII- Das férias; VIII- Dos acidentes; IX- Do pagamento; X- Da

transferência; XI- Das disposições Gerais; e, XII- Das Penalidades" do

Regulamento Interno do Pessoal e sua Admissão (Sears, Roebuck SA).

SIMCSIK (1992: 26-Vol li) estabelece como filosofia de OMIS que 11 Cabe

ao profissional de OMIS manter um órgão dinâmico na estrutura empresarial, com

o desenvolvimento da imaginação criadora para as tomadas de decisão,

humanizando as relações de trabalho com a gestão participativa e redesenhando

os papéis desempenhados pelos RECURSOS HUMANOS visando prontidão para

as situações de mudança e/ou emergenciais."

--- Não resta a menor dúvida de que a estrutura empresarial, mencionada,

deve ser de uma "empresa empreendedora, ORGANIZADA (grifo nosso) de cima

em baixo para buscar melhoramentos contínuos em MÉTODOS (grifo nosso) I

produtos e processos." ALBUQUERQUE (1992: 19) continua: ti A empresa

empreendedora procura a vantagem competitiva pelo projeto do produto superior,

flexibilidade organizacional (SISTEMAS transigentes-adendo nosso) e

comprometimentos organizacionais na solução de problemas, persistência em

detalhar e integração entre o pensamento e o fazer (através de INFORMAÇÕES,

adendo nosso) nas atividades do trabalho".

Apesar da busca do lucro "de qualquer maneira" empregada por

inúmeras empresas, para fins de atender as reivindicações de acionistas e

proprietários, O&M-I&S destaca-se como fiel de balança, a colocar rédeas curtas

a esta pretensão, graças a aspectos éticos em suas normas.

,~:,

~~,
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8.2.1 - A ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO DE OMIS

BERTERO e LIMA FILHO( 1966: 32/33) afirmam "Se é verdade que a

Ética se consubstância numa série de valores, dotados de caráter relativo tanto

no espaço como no tempo, segue-se que as convenções éticas mudam de

sociedade para sociedade e até mesmo dentro de uma mesma sociedade em

determinado lapso.( ... ) O comportamento humano é penetrado pelas convenções

éticas do grupo e permeia toda a gama de atividade humana grupal e individual".

Os empresários da ADCE (1993:2) no seu Boletim, afirmam "Enquanto

não percebermos que a ética empresarial é fruto e conseqüência das convicções

éticas de todos aqueles que formam a empresa, enquanto nos postos de comando

e nos processos de tomada de decisão não houver pessoas que façam prevalecer

a firme vontade de agir eticamente nos negócios, haverá sempre uma dicotomia,

uma contradição, em termos; entre empresa e ética. E enquanto nas nossas

famílias, nas nossas escolas- do primeiro grau à Universidade - não se transmitir

o valor que não seja o "levar vantagem em tudo", continuaremos, infelizmente, a

sorrir ironicamente quando se fala em ética empresarial".

Ora, o grupo HONEYWELL BULL, já em 1973 emitia uma Norma Legal

e Jurídica sobre "Políticas da Empresa" onde orientava que "Nenhum empregado

deverá aceitar qualquer pegamento ou outra vantagem qualquer de um fornecedor

ou de terceiros em paga por sua assistência ou influência em relação a uma venda

ou qualquer transação. Em todos os outros casos, os empregados deverão evitar

qualquer situação que venha a se opor ao desempenho de suas obrigações e

responsabilidades. "

Ainda de acordo com SIMCSIK (1992: Volll-95) no plano competitivo o

"Objetivo da empresa é o lucro, a curto prazo e a riqueza, a longo prazo e está

diretamente ligado ao aspecto competitivo. Neste enfoque, qualquer aplicação

em TI (obs: Tecnologia da Informação) que tenha um impacto no mercado,

colocando a empresa em vantagem em relação aos concorrentes, trará, sem

dúvida, resultados econômicos positivos". Na complementação há um vaticínio:

"se a empresa não implantar um eficiente sistema de informações, estará fadada

ao desaparecimento a médio prazo."

• ~--_. o_o o o
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o resultado é a exigência, conforme ALBUQUERQUE (1992: 18) de

"Uma nova forma de conceitualização e design sócio-técnico é crítico para o

efeito desenvolvimento e utilização dos avanços do conhecimento científico-

tecnológico" .

Tanto no processo de Tomada de Decisões como na conceitualização do

design empresarial, os executivos dependem de informações pois, segundo

DRUCKER (1976: 125) "Os gerentes eficazes ... sabem que a fase que consome

mais tempo no processo (de tomar decisões) não é tomar a decisão, mas torná-

la uma realidade" e, concluímos, através da Informação. DRUCKER ( 1976: 153)

é claro ao afirmar que "Precisa-se de informação organizada para verificação.

Precisa-se de relatórios e de números."

Dez páginas adiante (p. 163) DRUCKER afirma Mé preciso haver soluções

criadoras que façam surgir uma nova situação. E isto significa que se precisa de

imaginação - um novo e diferente modo de perceber e compreender". MORITA e

SIMCSIK, agora com o parecer de DRUCKER, tornam-se mais racionais nos seus

pontos de vista apresentados e mais éticos nas suas formas de orientar os
trabalhos de OMIS.

JAMENSON (1963: 103) fornece um ponto de partida para a passagem

de O&M mecânico para o microeletrônico denominado O&M-I&S, esclarecendo

que "O Serviço de O&M proporciona duas modalidades de assistência técnica às

diferentes repartições: 1- Levantamento sistemático da organização e métodos

de uma repartição como um todo e das diversas divisões e seções que a integram.

2- Orientação sobre problemas menores, geralmente relacionados com a instituição

de novas funções ou a ampliação de atividades existentes".

MILLER (1973: 4) orienta que "O órgão ou estado-maior de O&M

destina-se a suprir os conselhos técnicos de que necessita o administrador para

realizar uma administração eficaz. Na prática consiste em estudar um determinado

serviço ou problema e fazer recomendações ao chefe responsável." A

racionalização da organização e dos métodos de trabalho são, portanto, os

objetivos finais de um analista de O&M.

"-. -.-
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SIMCSIK, (1992: 105 VOL.I) predispõe que "a racionalização só é possível

com a integração do trabalhador no projeto e com o uso de relações humanas, sob

o denominador comum do trabalho em grupo. ALBUQUERQUE (1991: 74) vem ao

encontro deste ideário quando diz que: liA busca de uma relação de trabalho mais

madura, procurando a convergência de interesses entre capital e trabalho, passa

necessariamente pela discussão da questão distributiva, da livre negociação e da

gestão participativa no âmbito das empresas. O engajamento efetivo da força de

trabalho com os objetivos organizacionais, sua maior qualificação e preparação,

são desafios modernos que demandam uma ampla revisão dos modelos seguidos

até agora." Esta ética participativa é vista também por KAST & ROSENZWEIG

(1987: 333) que reforçam a idéia de participação pois "Quem trabalha é gente que

precisa "vestir a camisa do time": a interdependência rumo a "estar no mesmo

barco" em relação aos objetivos da organização conduz a relacionamentos

baseados na confiança e no respeito mútuos. Esse aspecto pode ter uma relação

direta com o conceito da influência simultânea da coesão grupal e da absorção,

pelo indivíduo, das metas da organização."

OMIS, sem dúvida, procura integrar RECURSOS HUMANOS com a

empresa sob o ponto de vista ético, pois ao estabelecer normas e criar manuais,

está legislando para uma finalidade ética, pelo menos sob o ponto de vista da

empresa.

Pode-se afirmar que, conforme (MILLER: 1973: 1), OMIS tem "Sua

finalidade profissional (que) é capacitar o indivíduo a produzir mais, quantitativa

ou qualitativamente, dentro de uma certa unidade de tempo", num processo de

padronização que SIMCSIK (1992: 105 VOL I) refuta, pois liA validade deste

sistema está sendo colocada em crítica, pois procura igualar todos os indivíduos

por padrões, atingindo ao que os sociólogos e psicólogos chamam de diferenças

individuais e poder de motivação e automotivação". Se considerarmos que

"vestir a camisa" da empresa é obter o "Efeito Hawthorne" conforme MERTON

(1970: 133), OMIS tem um longo caminho a percorrer para localizar aquilo que

MERTON chama de "O descobrimento das funções latentes", que permaneceram

subjacentes nos trabalhos sociológicos de Elton Mayo na Western Electric.
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Ora, todos os Manuais de RECURSOS HUMANOS, os de INTEGRAÇÃO

·e outros semelhantes (de SEGURANÇA, de PESSOAL, de PRODUÇÃO, de

TREINAMENTO, etc.) procuram "informar os funcionários, buscando adequar

(-'i---~:tuas atitudes aos objetivos da empresa" (Manual"Bem Vindo à SADIA); assim,

as palavras Organização (O), Métodos (M), Informação(l) e Sistema (S) tornam-

_ .....,~.~ecomuns nestes documentos, como por exemplo: "Todo funcionário tem direito

a informações e esclarecimentos "(Manual de Boas Vindas da AVON); U As

mudanças que acontecem dentro da empresa são comunicadas através de

circulares que são afixadas nos quadros de avisos. Com esta prática, pretendemos

garantir a atualização necessária e constante de nossos funcionários" (Manual do

funcionário da BRASIMET).

• As presentes instruções definem NORMAS (grifo nosso) sobre a

correspondência militar em uso no Ministério do Exército, visando a sua

padronização e simplificação."( Art. 1 - Port. Min. 323 de 15.03.75/ Separata do

SE n. 2.0 de 16.05.75); 11 O Regulamento Interno e dos Serviços Gerais - RISG _

(R-l) prescreve tudo Quanto se relaciona com a vida interna e com os serviços

gerais das Unidades de Tropa, estabelecendo NORMAS (grifo nosso) relativas às

atribuições, às responsabilidades e ao exercício das funções de seus

integrantes. "(Art. 1. - Porto Minist. n. 300 de 30.04.84 - Regulamento Interno do
Min. do Exército).

"Basta conhecer nosso organograma onde está esquematizado o inter-

relacionamento das várias diretorias e os limites de atribuição de cada uma delas"(

.BCN); "BAMERINDUS divulga normas e informações através de Manuais e

Circulares. Cada funcionário deve conhecer, entender e cumprir/utilizar as normas

e informações referentes às suas responsabilidades" (BAMERINDUS e Você).

A empresa TELEMECANIQUE informa que o "Manual elaborado pelo

Setor de Organização e Métodos da Telemecanique SA. Aprovado pelo

Departamento de Relações Industriais em 01.09.87", estabelecendo um vínculo

formal nas atividades informais, mais integrativas entre O&M e RH.
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"Buscar sempre a Uorganizacão" (sublinhado nosso), colocar as coisas

em seu lugar, não juntando coisas que não têm valor algum." (Manual da CAC-

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA p.23) , é mais um exemplo de "0";

encontramos, como outro modelo, o BANESPA que sugere que é uma obrigação

do empregado "devotar-se, inteiramente, aos interesses do Banco"( art. 19-1etra

b do Regulamento) enquanto que a obrigação de um gerente é "assessorar o

conselho de administração no planejamento e ORGANIZAÇÃO (grifo nosso) das

atividades da Cooperativa e apresentar a este sugestões que julgar convenientes

aos aprimoramentos administrativos e sucesso das operações" (Estatuto Social

da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA SÃO MIGUEL DO OESTE LTDA- Sta.

Catarina- Art. 30. p.34); a FISCHER & JUSTUS COMUNICAÇÕES sobre o seu

Regulamento Interno afirma que "A estrutura e o funcionamento da Agência serão

regulados no MANUAL DE SERViÇOS, o qual será editado em partes à medida em

que for sendo implantado o novo SISTEMA (destaque nosso), pela Diretoria

Administrativa-Financeira "(item 28); o jornal " O ESTADO DE SÃO PAULO"

propõe através de seu Regulamento Interno "regras pelas quais se orientam os

seus serviços", numa clara alusão aos MÉTODOS de trabalho, enquanto a

TINTAS CORAL afirma que "Você, como, cada um de nós, passe agora a participar

dessa estrutura e a lhe dar vida e sentido" (p.3 do manual) procurando expressar

o sentimento da possibilidade de participação de um SISTEMA. Neste sentido

participativo e vivencial encontramos que as atividades de "planejar e executar o

que se fizer mister, aconselhar e assumir responsabilidades como conselheiro

espiritual dos Orgãos Membros; (art 38, IV - Estatutos da Igreja Adventista do

Sétimo Dia)", como uma atividade de OMIS, quem sabe voltada a Deus. mas com

sabor ético e moral.

11 E' necessário que, dia-a-dia, sejam aperfeiçoados e simplificados os

MÉTODOS (grafo nosso) de trabalho, de maneira a que todos produzam mais,

com menor esforço, para a manutenção do grau de satisfação de nossos clientes."

(BANCO ECONÔMICO - Série Políticas de Pessoal n.2;no mesmo documentos,

encontramos: "Existirá um Coordenador do PLANO DE SUGESTÕES, encarregado

de todo o processo de administração do SISTEMA (grafo nosso) 11 •
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"Este Manual foi elaborado com a finalidade de facilitar sua adaptação

'na Empresa, bem como a compreensão das Normas e Procedimentos da C&A. (p.2);

~~cê poderá progredir dentro da Empresa, dependendo do seu desempenho e

~";:~dutividade, verificados na Avaliação de Desempenho (p.42) U( Manual de

I~?~egração da C&A); O&M-I &5 integra-se definitivamente com RECURSOS

,HUMANOS quando é utilizado para as avaliações, tanto de pessoal como de

produção (recursos humanos e recursos materiais). MILLER (1973: 145) informa

Que entre as numerosas vantagens de O&M "está a racionalização dos métodos

de trabalho e a fixação de tempos padrões para execução das operações, com o

Que pode: a) ter uma base segura para melhorar a eficiência do trabalho e

Conseqüentemente o rendimento da produção; "entretanto esta íntegração, através

de padrões e parâmetros fixados por O&M-I&S não está bem delimitada nos

-docurnentos empresariais e que tratam da relação empresa e empregado e só

raros Manuais tratam do assunto e mesmo assim superficialmente como, por

exemplo: U AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: Este SISTEMA (Grifo nosso) faz

parte integrante da política de desenvolvimento de recursos humanos do

Conglomerado. Visa a acompanhar e avaliar a atuação do funcionário, posicioná-

lo quanto a esta atuação e orientá-lo. Neste processo avaliador e avaliado traçam

em conjunto um plano que auxiliará o avaliado no desenvolvimento de seu

potencial. "(UNIBANCO, p. 19). Este distanciamento dos Manuais e Normas sobre

Avaliação de Desempenho ocorre pelo mesmo motivo que determina o afastamento

do assunto "ética", isto é, envolve comportamentos humanos, tanto do chefe

como do empregado, como do "subornado e subornante" como exemplos clássicos.

A procura da identificação através de OMIS, de padrões e parâmetros

básicos que possam servir de comparação e assim permitirem uma, segundo

'ALBUQUERQUE (1992: 23), "formulação de políticas de recursos humanos (que)

Ocorre, ultimamente, com pontos de partida diferentes, mas resultados muitas

vezes convergentes." Citando "FLEURY (1991) destaca como importantes três
parâmetros básicos:

* 11 estabilização da força de trabalho, envolvendo os vários níveis de

empregados: operacionais, técnicos e gerenciais;

* qualificação e desenvolvimento do quadro de empregados,

principalmente das categorias consideradas chaves para a empresa;
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:~* comunicação e criação de sistemas de gestão mais participativos". l
.~

Os três últimos pontos básicos citados, a nível operacional ou '!
1

administrativo são aqueles valorizados nos manuais e normas de RH e OMIS de j
>
J

maneira que proporcionam uma forma contínua de integração desenvolvimentista .~
j
'I

HAMPTON (1983: 477) afirma que o processo de mudança é de ~
~

responsabilidade da empresa, pois "0 que está sendo mudado pode ser osi
;

MÉTODOS (grafo nosso) e equipamentos de trabalho, as NORMAS (grifo nosso),

a estrutura da organização, as práticas de controle, os padrões de comunicação

entre as pessoas, o projeto de trabalho, as técnicas de planejamento, e muitos

outros aspectos das empresas"; da mesma forma que em Administração de

Recursos Humanos ( 8.1), apresentamos no Quadro de Anexos, as Normas

chamadas primárias ou fundamentais que originam outras (Anexos 8 a 15, com

destaque para as da GOLDEN CROSS, VILLARES, BANCO CIDADE, HORASA

e GRUPO SCHAEFFLER, entre outros).

A titulagem varia de empresa para empresa, mas a chamada Norma

Básica é que origina os procedimentos que irão disciplinar todas as INFORMAÇÕES

de carater normativo. POPPER diz (1981: 3) que "de um modo geral pode-se

afirmar que um Manual começa a justificar-se numa empresa quando, devido ao

seu tamanho, os funcionários começam a perder a visão do conjunto, a desconhecer

as atividades e finalidades dos outros setores, não conseguem mais acompanhar

as rotinas (escritas ou não) exigidas para o funcionamento básico da empresa e

começam a ter dúvidas a respeito da própria autoridade e responsabilidade,

devido a criação de novos setores e seções".

OMIS integra INFORMÁTICA através das normas voltadas para os

sistemas de informação administrativa ou, mais popularmente, conforme

MEIRELLES (1988: 323) " MIS - Management Information Systems ou SIG -

Sistemas de Informações Gerenciais"; esta integração ocorre por se tratar da

norma de uma comunicação formal, que traz no seu bojo um pré-estabelecimento

de princípios comportamentais e instrumentais." A FOLHA DE SÃO PAULO-

EMPRESA FOLHA DA MANHÃ SA, no seu Manual de Normas de CondUta afirma

que o mesmo "Trata-se de normas e condutas que na maioria já são cumpridas

espontaneamente. E agora figuram em um manual unificador da totalidade dos

profissionais da Folha", num processo de mudança do informal para o formal.

- --.------------=::::r--------
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Realmente, todo Manual é um instrumento que procura maximizar a

utilização dos Recursos Humanos e dos Recursos Materiais visando a que sejam

alcançados os objetivos, metas e projetos (OMPs) da empresa, através dos'

Modelos tornados públicos. Sem dúvida, estamos também falando de ética e suar

influência no processo de mudança e feedback.

o Manual da GOLDEN CROSS é taxativo logo em sua primeira frase: "O

Manual de Normas é um instrumento cuja principal finalidade é de auxiliar os

órgãos da Empresa no desenvolvimento de suas atividades. Assim sendo, a

responsabilidade quanto ao conteúdo desse instrumento é de todas as pessoas

Que dele se utilizam."

8.3 - ADMINISTRAÇÃO DE INFORMÁTICA

"O significado da expressão um tanto mística 'o todo é mais que a soma

das partes". consiste simplesmente em que as características constitutivas não

são explicáveis a partir das características das partes isoladas."

LUDWIG VON BERTALANFFY

DRUCKER (1980: 14) reafirma' o que todo empresário sabe, isto é, "nada

desperdiça mais o capital, nada é mais improdutivo que o tempo ocioso de um

maquinário dispendioso". Foi assim que nasceram os famosos POis (Planos

Diretores de Informática) pois "Sem dúvida, a sofisticação da tecnologia, as

exigências de qualidade, a crescente inteligência dos equipamentos e as

necessidades de planejamento e programação da produção, de redução de

custos e aumento de eficiência, tanto na fábrica como nos escritórios, fazem da

INFORMÁTICA (grifo nosso) na Empresa um componente essencial no futuro da

empresa (MEIRELLES 1988: 377).

~'.',

i~~f('

1I~"
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Definindo um PDI podemos dizer que ele vem a ser uma Norma de
; ~

manipulação desse componente essencial ao futuro da empresa, apresentando .1

como conteúdo norteador o que denominamos de TIPOR - TÉCNICAS,

INSTRUMENTOS E PROGRAMAS DE OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS (sejam

Humanos ou Materiais), isto é, as formas dinâmicas e pró-ativas de Administração

de Informática.

O resultado prático em administração de INFORMÁTICA foi a

centralização, conforme REINHARD (1990: 4) "O problema do excesso de

centralismo dos recursos de informática originou-se no alto custo dos computadores

nos anos 60 (cerca de 1 milhão de dólares), na idéia, então generalizada, de que

se obteriam economias de escala na utilização de grandes computadores (lei de

Grosch) e, por último, no mito da complexidade do processamento eletrônico de

dados." Estas conclusões servem tanto para a chamada Administração Pública

como para as formas de Administração Privada.

O novo resultado foi a centralização dos poderes de recebimento de

dados (in puts), o respectivo tratamento e a emissão (out puts) de informações em

departamentos de CPDs especializados no tratamento com a nova tecnologia;

através da algaravia formada tanto dentro como em torno das redomas de cristal

que eram os CPDs ocorria uma imposição ao usuário final daquilo que os

"cepedistas" criavam ou adaptavam, pois conforme Burgos, citado por REINHARD

(1990: 4) " A verdade é que a "tecnologia de informática impôs aos usuários, como

preço de seus benefícios, não só um órgão centralizado para criar e processar os

sistemas, mas também o ajustamento das estruturas, métodos e técnicas de

trabalho dos usuários às ferramentas computacionais disponíveis à época (Burgos/

1985)"

O que vemos aqui é um exemplo do culto da informação solidificando o

que foi dito por ROSZAK (1988: 16) "Quanto menos preparados nos sentirmos

para questionar os usos do computador mais teremos de assumir e sofrer as suas

perigosas conseqüências".
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Não resta dúvida que aí está o âmago que levou a atividade de O & M

a uma desvalorização. Primeiro a centralização do tratamento da informação em

grandes CPDs ou empresas de Serviços (terceirização) que conforme REINHARD

,-(.1990: 4) "Um dos resultados decorrentes da soma de poderes atribuídos a essas'

empresas ou CPDs centrais foi a transformação das diversas organizações

.,.usuárias em clientes. Os usuários, que na década de 60 projetavam seus próprios

sistemas com o apoio do pessoal de O & M (grifo nosso), tiveram sua autonomia

substancialmente reduzida e viram-se, de repente, como simples clientes desses

novos prestadores de serviços".

Mencionando as décadas de 60 e 70, MARTIN & McCLURE (1991: 3)

., afirmam que "0S MÉTODOS (grifo nosso) de análise e programação precisam

deixar de ser amadorísticos e ad hoc para tornarem-se disciplinados e bem

pensados". REINHARD (1991: 8) lembra que MEm 1983, em seu famoso

--'-MANISFESTO, James Martin já advertiu para a baixa produtividade dos CPDs

centrais e para a sua reduzida capacidade no atendimento às solicitações atuais

e potenciais de seus clientes. Os atrasos no atendimento a pedidos de novos

serviços e a formação de longas "filas de espera" são características marcantes

no panorama da prestação de serviços de PED dentro de uma concepção
centralizadora" .

EIN-DOR e SEGEV (1983: 33) informam que "Pesquisas realizadas em

companhias que usam sistemas de computação demonstram Que estes podem

facilmente ser divididos em dois grupos: os bem -sucedidos e os mal-sucedidos.

Surpreendente, a distinção é bem evidente. E' muito raro o sucesso parcial". (. .. )

Dentro dos critérios que determinam o êxito de um MIS (Management Information

System, nossa observação), encontram-se: rentabilidade, desempenho, áreas de

aplicação, satisfação do usuário e grau de utilização.

Os procedimentos de centralização e descentralização e o

estabelecimento de critérios de acompanhamento e avaliação da INFORMÁTICA

na empresa fazem parte do que podemos chamar de Administração da Informática,

que ocorre nas empresas através dos chamados Planos Diretores de Informática,
Ou simplesmente, PDls.
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NEY DA SILVA (1971: 10 e 11) aponta a integração e a reforma como

assuntos que podem e devem ser tratados num POI, quando afirma" ... o que mais

importa, nesta época das deliberações através de computadores interligados, é

INTEGRAR-SE (grifo nosso) a população ativa noconhecimento da utilização dos

cérebros eletrônicos como "ferramentas de decisão", para concluir mais adiante,

" ... a implantação de um sistema informático de administração deve ser

acompanhada de uma REFORMA (grifo nosso) dos princípios e das estruturas da

organização". A seguir (p. 13) diz: "Todas essas exigências reclamam, porém, uma

prévia preparação do pessoal de nível de direção, coordenação e chefia, a fim de

facilitar a implantação e MUDANÇA (grifo nosso) de sistemas de informação."

A SUCESU (Sociedade dos Usuários de Computadores e Equipamentos

Subsidiários, criada em 1965), resume bem a instalação de um sistema de

INFORMAÇÃO quando aplica a conhecida Lei de Parkinson (1983: 61) e informa

"Se um sistema de comunicação é suficientemente complexo, ele será instalado

ANTES de ser planejado", fato que parece estar ocorrendo no momento com a
1

I
í

Os POI procuram formar o que podemos chamar de uma base sólida para 1

1
I

disputa de concessões para a Telefonia Celular.

a Administração dos Recursos de Informática, independente de ele estar se

referindo à Microinformática (MEIRELLES 1988: 381) ou a apenas um Sistema de

Software e mesmo Hardware, pois os POis são extremamente maleáveis, como

também o são as Normas Administrativas. Ora, qualquer Sistema então que seja

analisado por um POI é benvindo para a Administração da Informática na empresa,

pois MEIRELLES (1988: 382) afirma que 11 O desenvolvimento de um sistema é

uma excelente oportunidade para revisar as práticas adotadas ou até a estrutura

de uma área ou setor da empresa. Dentro deste enfoque, a postura do analista de

sistemas deve ser tal que ele passa a atuar como um agente de mudança,

discutindo com o usuário os aspectos do novo sistema e sugerindo alternativas."

MACEDO (1982: .6) "Primeiramente, por falta de conhecimento das

potencialidades do equipamento e ausência de tradição de ensino e pesquisa em

técnicas administrativas mais intensivas em métodos quantitativos, a maioria dos

usuários de sistemas de computação no Brasil se contentaria com aplicações que

envolveriam apenas a mecanização das atividades tradicionais na rotina de

Processamento de Dados da empresa.
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Em segundo lugar o TREINAMENTO (grifo nosso) da mão-de-obra

requerido pelo crescente número de instalações foi, em uma etapa inicial,

responsabilidade exclusiva dos fabricantes; a divisão desta atribuição com as

grandes empresas públicas caracterizaria um estágio segui'nte."

Assim, os Planos Diretores de Informática, também chamados de

Instruções Normativas ou Políticas de Tecnologia e Informática serviam para

suplantar, e ainda servem, barreiras de conhecimento e principa Imente para

completarem ou auxiliarem a completar fases de transição, entre sistemas

mecanicistas e os sistemas microeletrônicos, promovidos pelos conhecidos

analistas de O&M e os novos analistas de Informação e Sistemas, ou mais

corretamente os profissionais de OMIS.

SIMCSIK (1992: 41 VOL I) afirma: U A união é inevitável, pois O&M não

poderia limitar-se a definidos procedimentos, rotinas, métodos, etc., e em alguns

raros casos desenvolver as estruturas de recursos e operações de uma empresa,

em função de Planejamento e pura Organização; além disso, I&S não poderia ser

apenas um gráfico altamente técnico, com linguagem diferenciada, envolto por

uma redoma de vidro, mantido em ar condicionado, distante dos usuários ... "

A administração de Informática busca criar uma sistemática para a

elaboração do conjunto dos objetivos, metas e projetos (OMPs) no tempo e

espaço necessários para a época de transição. MUSSIO ( 1987: 25) afirma que

"Vivemos numa época de transição: quem parar no nível industrial está destinado

a viver como os caçadores sobreviventes da Idade da Pedra, e como os agricultores

do Terceiro Mundo. Se tiver sorte, permanecerá fechado numa reserva para

mostrar como era a época da civilização industrial. Se não tiver sorte, será

explorado e, quando não mais servir, eliminado."

o empresariado não pode jogar com a sorte para sobreviver e manter-

se competitivo, o que exige dos executivos responsabilidades e autoridade, dos

Usuários, uma atitude de busca de conhecimento, pois conforme R.M. Gagné,

. citado por MACEDO (1982: 12) " Aprendizagem é uma modificação na disposição

ou na capacidade do homem, modificação essa que pode ser retida e que não

pode ser simplesmente atribuída ao processo de crescimento" e dos implantadores

(considerados, por nós, como os analistas de OMIS, por exemplo), um alto grau

de discernimento para a busca da eficiência e da eficácia.
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Podemos então estabelecer que para a Administração de Informática, os

Recursos Humanos são a base da pirâmide tercnológica e que qualquer tentativa

de racionalização, organização, motivação ou de emprego de outra técnica de

Desenvolvimento Organizacional (DO) encontra no homem sua primeira barreira.

Mantendo-se no assunto, REINHARD (1985:96) afirma que "Também a

oferta de FORMAÇÃO PROFISSIONAL (grifo nosso) é insuficiente. A redução

crescente dos investimentos no setor, quer pela redução dos lucros das empresas

( lei 6.297/75), como pela redução da massa de salários (receitas do SENAI,

SENAC) resulta num déficit atual de oferta de Formação Profissional no Brasil de

90% (Balanço de Formação Profissional 1984) (Ammann,s.d)" Acreditamos que

esta imagem não mudou, pois a tecnologia avança muito mais rapidamente que

as formas instrucionais.

RODRIGUES (1986:43/44/45) em relação a serviços(Bancos) onde há

um acompanhamento a nível de instrução e OMIS mais atualizado, informa que

UNo setor de serviços, embora a inovação tecnológica ainda seja incipiente nos

escritórios, os bancos, ao contrário, têm acompanhado mais de perto o ritmo dos

países industrializados.( ... ) Há várias indicações de que o emprego da tecnologia

microeletrônica (no caso desta tese, INFORMÁTICA, adendo nosso) nos serviços

pode levar a desqualificação de certa categoria de trabalhadores, mudando a

configuração da Mão-de-Obra, chegando à conseqüência última de expelí-Ios do

mercado interno de trabalho. ( ... ) E' neste sentido que a tecnologia pode atuar

como veículo para empurrar um grupo de trabalhadores qualificados ou semi-

qualificados para os segmentos inferiores ou mesmo para fora do mercado de

trabalho.", quando, evidentemente, necessitarão de RECICLAGEM ou

retreinamento. A cada movimento da INFORMÁTICA na empresa os RECURSOS

HUMANOS respondem com filtros ou barreiras, em alguns casos até de forma

sofisticada, como os "virus" que atacam os programas ou sistemas de um

computador, em lembrança dos "destruidores de máquinas" do final do século

XIX.

As barreiras e os filtros humanos exigem um grande conhecimento do

comportamento para serem vencidas.
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Segundo HERSEY & BLANCHARD (1977: 64), o estudioso do

comportamento CHRIS ARGYRIS "examinou as organizações industriais para

verificar quais os efeitos das práticas de administração do comportamento

individual e no crescimento pessoal dentro do ambiente de trabalho. Segundo

ARGYRIS, sete mudanças devem ocorrer na personalidade do indivíduo para

que, com o passar do tempo, se desenvolva num indivíduo maduro. U

E' o próprio ARGYRIS (1957: 143) que afirma que "Os contrôles

administrativos estão-se tornando cada vez mais importantes aos olhos da alta

adiministração. O controle é visto como um processo fundamental em qualquer

organização(33)." Continuando (p.87) o mesmo autor revela que" À base de uma

análise lógica, conclui-se que os princípios formais da organização fazem

exigências aos indivíduos relativamente saudáveis, exigências essas que são

incongruentes com as necessidades desses indivíduos. A frustação, o conflito, o

malogro e a curta perspectiva temporal são resultantes previstos dessa
incongruência básica " .

. REINHARD (1985:96) coloca o "dedo na ferida" ao afirmar que MA

automação de escritório atingirá de modo mais intenso as ocupações menos

qualificadas (mensageiros, datilógrafos, auxiliares de escritório) que constituem,

frequentemente, o primeiro emprego de jovens que estudam e ao mesmo tempo

se preparam, no trabalho para ocupações mais qualificadas. À medida que estas

ocupações são eliminadas a tarefa de preparar os ingressantes no mercado de

trabalho recairá sobre os agentes formais de formação profissional, agravando o

déficit mencionado e a situação econômica dos treinandos."

Assim, aos aspectos de formação profissional, de emprego e desemprego

e da centralização e descentralização somam-se aqueles formais, utilizados no

que podemos classificar como modelo diretivo, próprio de um sistema centralizador

onde o poder de decisão permite mudanças rápidas e quase que imediatas, pela

força da coerção (louvor ou castigo), normalmente de cima para baixo (top-down)

e, de outro lado, um segundo modelo participativo, mais próximo e próprio de um

sistema descentralizado, onde o poder de escolha e decisão é compartilhado e

onde as mudanças ocorrem de acordo com a cultura da empresa, podendo

inclusive ser imediatas, rápidas ou lentas(bottom-up e/ou misto).
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No primeiro modelo (diretivo) o envolvimento é baixo e a resistência dos

usuários tende a ser alta; no segundo modelo (participativo), há um maior

envolvimento dos usuários com uma mínima resistência.

o desenho n. 1 detalha o Modelo de Tensões Interativas entre RH/lNFO

dentro do enfoque apresentado, sendo que as empresas podem estar classificadas

ou identificadas em qualquer um dos pontos da reta, num verdadeiro "sistema de

tensão" de KURT LEWIN, mencionado por FERREIRA AGUIAR (1981: 65) que

acrescenta: "0 sistema em tensão é sempre necessário para a atividade, mesmo

para aquelas já apreendidas anteriormente. O termo tensão refere-se ao estado

de um sistema em relação ao estado dos sistemas vizinhos. O sistema em tensão

tende a modificar-se na direção do estado dos sistemas vizinhos."

Apresentamos na página seguinte o Desenho mencionado, por sí só

explicativo, alertando para o fato que o Modelo Diretivo pode ser considerado

para fins comparativos e desta tese, como o MECANICISTA e o oposto, o Modelo

Participativo, o SISTÊMICO. No decorrer da tese as relações entre os três

Modelos permitem desdobramentos administrativos com interferência na

elaboração do constructo de interação RH/INFO.
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MOVIMENTO

TOP/DOWN

MOVIMENTO MOVIMENTO

MISTO BOTTOM/UP

MODELO MODELO MODELO

DIRETIVO BUROCRÁ TICO PARTICIPATlVO

TENSÃO TENSÃO TENSÃO

<J +t- {>+
(negativa) RH / INFO (positiva)

CENTRALIZADO DESCENTRALIZADO

HETEROGÊNEAS

-INTERACAO
I

ATIVIDADES
MISTAS HOMOGÊNEAS

<

MÁXIMA

RESISTÊNCIA ÀS MUDANÇAS OU À INTEGRAÇÃO

MÉDIA MíNIMA

Desenho n. 1

MODELO DE TENSÕES INTERATIVAS ENTRE RH / INFO.
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REINHARD (1990: 9) analisa a presente situação quando afirma "0 que

é importante considerar, quando se pensa em concepção da estratégia da

informatização de uma empresa ou de um órgão público, é que o processo de

transferência de controle das atividades de processamento para o usuário final

deve levar em consideração um conjunto de variáveis ligadas aos seguintes

aspectos: tecnologia empregada; tipo de negócio; qualificação dos usuários;

abordagem gerencial; estrutura organizacional mais ou menos descentralizada

(grifo nossol: etc. E' provável, desta forma, que um mesmo padrão de

descentralização se repita mais freqüentemente entre organizações que compõem

setores de atividades com um razoável grau de HOMOGENEIDADE (grifo nosso)".

Os aspectos centra/descentralização e homo/heterogeneidade serão abal isados

no capítulo II a seguir e o modelo será mais explorado no capítulo IV.

O CONEI (1989: 4) - Conselho Estadual de Informática, subordinado à

Secretaria dos Negócios da Administração do Governo do Estado de São Paulo,

publicou um roteiro para elaborar o que estamos chamando de PDI, que tem o

objetivo de "facilitar a elaboração destes trabalhos (POis, obs. nossa) nos Órgãos/

Entidades Estaduais e agilizar os trabalhos de apreciação pelo CONEI, foi

elaborado a partir das diretrizes e formulários anteriormente estudados, definidos,

publicados e amplamente divulgados pela Secretaria Especial de Informáticva -

SEI da Secretaría da Ciência e Tecnologia do Governo Federal, para uso obrigatório

na importação de equipamentos, bem como para a elaboração obrigatória de

Planos Diretores de Informática, pela Administração Pública Federal". Outro

orgão do governo estadual, a Secretaria de Planejamento e Gestão (SPG), criou

um Plano Diretor Básico de Informatização (1990:2) envolvendo a FUNDAP e a

PRODESP que "indica a necessidade de se considerarem três questões básicas:

_de ordem estratégica, que se resume na necessidade de se definirem diretrizes

orientadoras das questões de Informática na SPG; - de ordem tecnológica, que se

refere à integração dos ambientes de grande porte, supermicros e

microcomputadores; e - de ordem organizacional, que diz respeito à necessidade

de uma estrutura organizacional adequada".

No Quadro de Anexos apresentamos o Roteiro do CONEI, (Anexo 17)

útil como informativo e como fonte de pesquisa, tanto acadêmica como empresarial

e logo depois o Anexo 18, que envolve um Plano Diretor de Recursos Humanos

na sua prática, inclusive com análises dos recursos tecnológicos.
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As empresas públicas no Brasil foram na década de 60 o receptáculo do

conhecimento em INFORMÁTICA e conforme MACEDO ( 1982: 110) "Pouco antes

do final da década de 60, algumas grandes empresas públicas organizaram

cursos visando à formação deste tipo de profissional. O recrutamento do corpo

discente se fazia junto aos graduados em curso superior, havendo necessidade

de um processo seletivo dada a grande demanda pelas vagas existentes".

Algumas empresas privadas também na década de 60 procuraram

caminhos, como a Produtos ROCHE Químicos e Farmaceuticos que no seu

Planejamento Estratégico de Sistemas (1989) afirma (p.1) " A informática Roche

ensaiou seus primeiros passos há 20 anos ... Este fato, aliado às expansões

sucessivas de equipamentos e ao desenvolvimento de sistemas específicos sem

uma visão corporativa mostrou uma informática que é fruto de uma evolução

rápida e em determinados momentos pouco estruturada, carente de um

planejamento que defina o seu papel e suas relações com outras áreas da Roche".

Os POis nascem de um aprendizado de quase 30 anos e RATTNER

(1988: 14) afirma: "Configura-se, contudo, como inviável o recurso à retórica e aos

expedientes dos anos 60 e 70 - não se pode pisar por duas vezes nas mesmas

águas. (... ) Os padrões de crescimento bem-sucedidos nos anos do "milagre"

brasileiro não podem ser aplicados no contexto nacional e internacional

contemporâneo, sob pena de se mostrarem inócuos, ou até mesmo

contraprod ucentes."

A ROCHE "empregou uma metodologia de processo participativo que

envolve, em suas várias fases, pessoal de todas as áreas da Empresa", enquanto

que o decreto 27.575 de 11.11.87 "estabeleceu o conteúdo mínimo dos Planos

Diretores de Informática - PDI".

De uma forma legal ou de uma maneira participativa, as tentativas de

atualização de uma Administração da Informática tornam-se cada vez mais

rápidas pois, segundo RATTNER (1988:71) "Parece haver uma diferença

fundamental entre a década de 60 e a atual: ainda que o desenvolvimento de uma

tecnologia leve anos, sua taxa de difusão é bem mais rápida agora, passando-se

para a plena implantação em poucos anos" .
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Esta diferença faz sentido quando percebemos que os cursos de

informática nas grandes empresas estão sendo substituídos, conforme MACEDO

(1982: 110), U A desativação recente destes cursos - pelo menos a nível de

formação básica - foi possibilitada num contexto em que os estabelecimentos de

ensino médio e superior foram se adaptando progressivamente para assumir a

tarefa: o movimento neste sentido foi iniciado em 1973, com a implantação dos

cursos de Tecnólogo de PD (duração de 2 anos) e Bacharelado em Informática

(d uração de 4 anos)." Em seguida (p. 137), temos que "Cabe observar que as

exigências relativas aos níveis de educação formal dos profissionais em

p.e.d. (processamento eletrônico de dados), estabelecidas já no início da utilização

de computadores no Brasil, soam hoje exageradas se confrontadas com as

aplicações então envolvidas". Entretanto parece estar longe o atendimento

acadêmico das necessidades das empresas pois conforme RAMOS (1991 : IBMI

ILAT) a "Universidade está longe de formar profissionais com técnicas mais

próximas da realidade". No Quadro de Anexos (Anexo 17) apresentamos os

programas para 1994, nesta área, da Universidade São Judas Tadeu.

Outro indicador de diferenças entre 60170 e a decada 80/90 ocorre

dentro do processo de robotização, onde FELDMANN (1987: 07.03) afirma que

"Muitas empresas multi nacionais que se instalaram em países subdesenvolvidos

para se utilizar do recurso "mão-de-obra barata" já estão pensando em reverter

esta tendência e concentrar suas operações nos seus próprios países de origem,

utilizando os robôs para baratear seus custos". ROSZAK (1988: 45) participa ao

dizer que "Pode ser, então, interessante perguntar por que está ocorrendo tal

realocação e quem decidiu sua ocorrência .. Poderíamos, então, descobrir que o

movimento está ocorrendo em função das empresas multinacionais, que procuram

força de trabalho não-organizada e barata, e subsídios de governos necessitados

e cooperativos. Ora, dois movimentos alocados em épocas distintas, pois hoje a

diferença entre duas épocas está no fato de que o computador, pela robótica

substituiu a mão-de-obra barata e, este mesmo computador, conforme ROSZAK

(1988: 195) U Graças a high tech, o trabalho humano de alto custo será

completamente realizado por meio de automação, fora do salário do mercado, e

a indústria americana retornará, uma vez mais, competitiva no mundo".
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9) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO FENÔMENO.

11 O grande instrumento que os sistemas abertos dispõem,

quer para fins morfostáticos, quer morfogênicos, é a realimentação (feedback)

que irá permitir à abordagem sistêmica a explicação da mudança".

CARLOS OSMAR BERTERO.

No decorrer da tese há um caminhar juntos de duas áreas, a do

Planejamento Empresarial e a dos Departamentos Organizacionais. No primeiro

caso temos os quatro (4) níveis conhecidos de Planejamento Empresarial, ou

seja, o Filosófico, o Estratégico, o Tático e o Operacional (FETO); do outro lado,

temos os Departamentos específicos, neste trabalho, de Recursos Humanos e de

Informática. A integração e o desenvolvimento em interação entre o Planejamento

e os Departamentos tem-se constituido num dos maiores desafios para as

chamadas organizações sociais. Um dos principais fatores que determinam

essas dificuldades é a introdução de uma nova tecnologia e o relativo

desconhecimento a respeito do ser humano, na sua natureza e expectativas, nos

processos motivacionais e nas atitudes resultantes, principalmente aquelas

relacionadas com a MUDANÇA.

Segundo HESKETH e OTTAWA Y (1979: 29/30) " ... a MUDANÇA (grifo

nosso) é um fenômeno que faz parte da vida normal de todo mundo. Nós todos

estamos dentro de um campo de forças que mantém a realidade em um estado de

equilíbrio quase estacionário. Nós fazemos a MUDANÇA (idem). A MUDANÇA

(ibidem) não ocorre porque alguém alheio a nossa vida está sempre criando

confusão. (... ) A difusão técnica representa o contexto no qual a mudança de

comportamento é resultante de alguma inovação técnica (computador, fertilizantes,

remédios, etc.)".

Os processos de mudança tem-se constituído numa da maiores barreiras

a lançar desafios nas organizações sociais, principalmente nas empresas. Inúmeros

fatores, mencionados no presente trabalho e outros não invocados mas nem por

isso menos importantes, acumulam-se ao relativo desconhecimento a respeito

das atitudes e comportamentos humanos frente à introdução de tecnologias

avançadas no ambiente de trabalho.
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Nas relações capital x trabalho sob qualquer sistema, seja socialista,

capitalista, comunista ou outro qualquer, sempre ocorrem os conflitos de interesses

entre patrão e empregado, o primeiro preocupado em zelar pelo seu dinheiro,

com maior produtividade, menores custos para maiores lucros, melhor qualidade

para maior competitividade etc., enquanto o segundo procura manter e aumentar

os salários, melhorar a qualidade de vida no trabalho, buscando a estabilidade e

a realização profissional etc. Temos assim, de um lado o empresário Planejador

enquanto do outro, o empregado, normalmente alocado a um Departamento onde

presta os seus serviços.

RECURSOS HUMANOS enquanto indivíduos espalham-se pela empresa;

RECURSOS HUMANOS enquanto departamento reclusam-se em gabinetes

procurando administrar os conflitos dos ambientes interno e externo da empresa

com envolvimento ideológico, social, político, econômico, etc .. Ocorre então com

os Recursos Humanos, sejam indivíduos ou um departamento, um processo de

alienação, onde U Chega-se, assim, à situação de alienação em que o Homem se

encontra como um estrangeiro em sua empresa, em seu trabalho e até diante de

si próprio." ARGYRIS descreve a situação com palavras claras: lia fim de manter

cotidianamente seu equilíbrio psicológico, dentro de um SISTEMA (grifo nosso)

industrial que exige que se comportem, não como adultos, mas como crianças, os

trabalhadores terminam por capitular, tornando-se apáticos e indiferentes (Argyris,

1975)", conforme o texto de GONCALVES (1983: 17),

Desta forma, acaba sendo extremamente prejudicial às empresas, aos

profissionais de RECURSOS HUMANOS e à coletividade como um todo, de um

lado a aplicação da máxima do Velho Testamento "ganharás o pão com o suor do

teu rosto", e, de outro, da mensagem dos manuais de normas das empresas" o

lucro a qualquer custo".

A tecnologia, representada neste caso pela INFORMÁTICA, coloca a

situação num novo front dentro do contexto organizacional, ou seja, há o conflito

empresa versus indivíduo, em substituição de capital versus mão-de-obra.

BERKLEY (1978: xiv) advoga de forma favorável esta posição no seu livro onde

"Seu tema é o gradativo desaparecimento, na sociedade, do conflito capital

versus mão-de-obra e o conseqüente surgimento de um novo e complicado tema

de debate: a organização versus o indivíduo".
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BERTERO (1978: 83) captou de forma estraordinária este conflito e a

relação TECNOLOGIA versus PLANEJAMENTO, ao dizer" Quando nos referimos

à gestão de tecnologia, nesta pesquisa, designamos o conjunto de decisões sobre

criação, desenvolvimento, adoção e operação de uma determinada tecnoloqia.
Assim sendo, a gestão de tecnologia é um aspecto de administração vista

funcionalmente" .

A seguir, BERTERO (1978: 98) continua, U A gestão de tecnologia nas

empresas não se apresentou como DESCENTRALlZADORA (grifo nosso) ou

difusa, mas ocupando posição bem clara ao nível hierárquico da diretoria que

decide e inicia quase tudo o que diz respeito à gestão de tecnologia. Encontrou

sustentação nossa forma de análise de considerar a gestão de tecnologia parte

da estratégia empresarial e portanto restrita à cúpula da empresa. (... ) Tal fato

não faz, contudo, da gestão de tecnologia preocupação prioritária dos nossos

empresários e executivos, que não se antecipam em matéria de tecnologia, antes

"sofrendo" as consequências do avanço tecnológico, que os atinge através de

VARIÁVEIS (nosso grifo) de mercado".

Um dos focos de nosso embasamento teórico é, então, a dualidade entre

a Tecnologia, representada genericamente pela palavra INFORMÁTICA, por ser

a mais empregada no meio empresarial e relacionada diretamente com o

computador seja no aspecto Hardware ou Software, (sendo que a primeira -

Tecnologia - é empregada e destinada mais ao maquinário de produção e

robotização) e o PLANEJAMENTO, com ênfase nos sistemas abertos.

O outro foco também tem suas raízes em BERTERO (1976: 29/30)

quando afirma que "As primeiras manifestações da teoria e da prática administrativa

objetivaram MUDANÇAS (grifo nosso) de tipo estrutura!. .. " (... )" A segunda

maneira de tratar de MUDANÇA (idem) organizacional é a que enfatiza alterações

no comportamento dos membros da organização. (... ) Deve ficar claro que as duas

maneiras de se enfocar a MUDANÇA (ibidem) organizacional não são mutuamente

exclusivas e que não há necessidade de optar por uma delas. ( ... ) A utilização

exclusiva de uma delas sempre deixará o processo incompleto e carente". Assim,

forma-se o arcabouço teórico dos processos de mudança no comportamento

humano frente a introdução da tecnologia denominada INFORMÁTICA.
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o terceiro foco de nossa fundamentação teórica é explicitamente voltado

para RECURSOS HUMANOS, e apelamos para HESKETH e OTTAWAY (1979:

27) para apreciar a nossa escolha, pois "dois tipos de motivos nos levam a tal

empreendimento neste trabalho. Um refere-se mais a razões de ordem pessoal,

oriúndas da prática profissional, tais como uma necessidade de compartilhar

certas experiências com outros profissionais das áreas e de criar uma oportunidade

para interação produtiva e algum feedback relevante. O outro motivo é mais de

natureza intelectual e reflete maiores necessidades de carater científico. Ou

seja, analisando a questão de ponto de vista epistemológico, concordamos com

Weiner (29), McLuhan( 16) e Polanyi(20) em que o conhecimento não é estático.

O conhecimento evolui".

Com estes três focos, passamos pelas fases de conhecimento,

reconhecimento, identificação e definição, que são a base de apoio para qualquer

indivíduo que se intitule Agente de Mudança.

Na nossa busca de uma taxonomia iremos lembrar de alguns princípios

básicos do enfoque sistêmico e da teoria da informação, passandO pela abordagem

sociotécnica desenvolvida na Inglaterra pelo Tavistok Institute, sob o enfoque de

Relações Humanas, terminando no aspecto weberiano onde 11 A administração

burocrática significa, fundamentalmente, o exercício da dominação baseada no

saber." (CIÊNCIAS SOCIAIS: 1966: 26).

Estes três posicionamentos nos levam à abordagem das metodologias

aplicadas nas teorias organizacionais e, evidentemente, à análise e desenvolvimento

de idéias já tradicionais e conhecidas no meio acadêmico, mas que se fazem

necessários, tendo em vista nossas conclusões e, conforme BERTERO (1981 :31),

ti O uso de tipologias não pode deixar de merecer atenta consideração de todos

aqueles interessados no aprimoramento da teoria organizacional ou da TEORIA E

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL (grifo nosso), como também é entre nós

designada a área em referência".

No nosso trabalho de Pesquisa procuramos comparar as fundamentações

teóricas com a realidade obtida, conforme" A tradição científica (que) propõe que

ciência é o conhecimento geral, ou seja, o objeto da ciência é o universal." , de

acordo com o citado mestre.
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Continuando a transcrever BERTERO (1981 :31/32) verificamos que: 11 O

particular, na sua simplicidade, não pode satisfazer à necessidade do absoluto

que o sujeito cognoscente busca dadas suas próprias limitações. A inferência, a

indução e a dedução (grifo nosso) são caminhos da inteligência que buscam a

mesma finalidade, que é um conhecimento universal. A colocação feita tem

inegavelmente um caráter epistemológico, mas perfeitamente compatível com o

projeto de uma ciência organizacional, como formulado por PETER M. BLAU,

quando afirma que "uma teoria das organizações, qualquer que seja sua natureza

específica, e independentemente das sutilezas dos processos organizacionais

estudados, tem como seu objetivo central o estabelecimento de constelações de

características que ocorrem em organizações de vários tipos. O estudo comparativo

de muitas organizações é necessário, não apenas para verificar hipóteses

levantadas por quaquer teoria, mas para fornecer uma base para explorar e

refinar a teoria, indicando as condições em que relações inicialmente propostas

universalmente possam ser contigentes." 5 1/.

Visando facilitar o acompanhamento dos três enfoques teóricos

estudados para detalhar o fenômeno pesquisado, estabelecemos a seguinde

sub-divisão, no que chamamos de subitens:

9.1 - ENFOQUE SISTÊMICO NO PLANEJAM. DE O & M - I & S

9.2 - ENFOQUE SISTÊMICO NO COMPORTAMENTO HUMANO

9.3 - ENFOQUE SISTÊMICO NOS RECURSOS HUMANOS.

Cada um dos subitens terá uma vertente, mas não há intenção de

comparar os três enfoques, mas sim, e principalmente, de buscar a complementação

entre eles, pois estamos analisando o todo, e não as partes, numa abordagem

típica sistêmica, pois, conforme TACHIZAWA (1989: 27), que citando SCAlCO

(03) fundamenta conceitualmente enfoque sistêmico como: 1/ A tendência mais

recente no domínio da Administração é a de abordar seus mais variados assuntos

e problemas através do chamado enfoque sistêmico. A metodologia desse

enfoque consiste essencialmente em encarar o objeto de estudo como um

sistema, o que conduz à identificação dos seus elementos constitutivos básicos".

-
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9.1 - ENFOQUE SISTEMICO NO

PLANEJAMENTO DE O & M - I & S .

•• À medida que a tecnologia torna-se mais fácil de ser entendida e

empregada e mais portátil e econômica pra uso individual, os especialistas

alheios à computação começam a confiar mais nela para tomar decisões,

PLANEJAR, analisar e obter apoio administrativo. "

ROBERT V. HEAD (1990: 102)

" A popularização de abordagem slstêrníca em teoria da organização

foi tão rápida quanto efêmera. Teve papel destacado no processo o manual

escrito por Daniel Katz e Robert L Kahn. A psicologia social das organizações,

publicado em meados da década de 60, e sem nenhum desrespeito, pode ser vista

como uma boa revisão da literatura, onde apenas três capítulos iniciais são

dedicados à introdução do jargão sistêmico. Encerrado o terceiro capítulo, torna-

se difícil encontrar algo novo no manual." BERTERO (1975: 30) continua "Se

adotarmos como critério para medição da importância de uma teoria o seu impacto

no direcionamento dos interesses de pesquisa e o seu sucesso em converter-se

num paradigma, concluiremos pela pequena importância da abordagem sistêmica

em teoria organizacional, a não ser como linguajar bem sucedido entre

administradores. Tal sucesso é explicado em boa medida pela facilidade de

entendimento que apresenta aos executivos, explicável, sem dúvida, pela analogia

com COMPUTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS (grifo nosso) ".

o sucesso junto aos empresários deslocou-se para as Universidades

de forma lenta, gradual, porém constante, principalmente através dos cursos de

especialização e extensão universitária, além das Pesquisas para Mestrado e/ou

Doutorado, como esta, por exemplo.
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DA SILVA (1981: 2) na sua tese de doutoramento dá uma perfeita

explicação para este caminho de sucesso ao afirmar" Ao estudar uma entidade,

qualquer que seja a sua natureza, o que primeiro nos leva a considerá-Ia como

um SISTEMA (grifo nosso) é o fato de ser ela constituida de partes em interação

ou que podem interagir, em razão de objetivo. Apesar da multiplicidade de

conceitos de sistema e de empresa, que a literatura registra, cada um dos quais

a serviço dos propósitos de quem os emitiu ... ", iremos desenhando o que

chamamos de "Sistema Empresa".

Entretanto este "desiqn " Sistema Empresa pode tornar-se um elefante,

e de cor branca, como naquela conhecida estória hindu sobre os esforços de seis

homens cegos para descrever um elefante. Assim, ao que segurou uma perna, o

animal pareceu o tronco de uma árvore. O que tocou a cauda pensou que

estivesse segurando uma corda. A tromba do elefante pareceu a outro uma cobra

em movimento, enquanto o que examinou o dente declarou que o animal

assemelhava-se a uma espada afiada. Houve, no final, muita divergência porque

cada um deles julgava saber o que o elefante realmente era. O problema,

naturalmente, era que cada indivíduo estava limitado por sua perspectiva única

e incompleta. Além disso, mesmo o contador da estória ficou decepcionado,

porque enquanto sentia que estava observando toda a situação, aparentemente

falhou em perceber seu próprio papel como elemento intrincado neste sistema

elefantino hindu.

Para que não tenhamos vários desenhistas de um "elefante branco"

e, principalmente, para que não ocorra um contador de estória com verve

jornalística e para que possamos deixar de lado discussões sobre se o objetivo da

empresa é o LUCRO (capitalismo selvagem) ou a sobrevivência (concorrência

selvagem), procuraremos identificar as grandes áreas, como por exemplo a do

Planejamento Estratégico, do Feedback, da própria Mudança e de seus Modelos,

etc., que permeiam esta tese, localizando-as dentro de cada um dos Enfoques

Sistêmicos propostos através das UNAN.
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9.1.1. - CONCEITOS ORGANIZACIONAIS.

"Não é apenas o conteúdo do processo de informação que está sendo

considerado: é o próprio processo."

DESMOND FISCHER (1984: 29)

Neste trabalho os parâmetros (ou áreas) administrativos podem ser

definidos e/ou entendidos conforme seguem:

a) PLANEJAMENTO.
BERNARDES (1979: 4.14) citando ACKOFF diz que o "planejamento é

o esboço de um futuro desejado e os meios efetivos de perfazê-lo (1: 1). n

BETTELHEI M (1976: 197) utiliza a palavra "Planificação (que) pode ser definida

como uma atividade que visa a: 1) fixar objetivos coerentes e prioridades para o

desenvolvimento econômico e social; 2) determinar os meios apropriados para

atingir esses objetivos; e 3) pôr efetivamente em prática esses meios, tendo em

vista a realização dos objetivos visados."

Resumindo, podemos dizer que o planejamento refere-se ao IDEAL,

pois, quando aplicado na empresa, há uma grande diferença com o REAL (são

raros os casos onde um "Budget" (Orçamento) fica na faixa de acerto acima de

75 %, conforme acompanhamentos pessoais do autor, durante 10 anos, sejam

eles anuais ou mensais).

Desta vivência profissional nasceu a palavra U FETO" utilizada nos

cursos de administração para indicar os 4 (quatro) níveis de Planejamento, ou

seja, Filosófico, Estratégico, Tático e Operacional. Todos são importantes e

utilizam a "Regra do PPF", ou do Passado, Presente e Futu ro. Sobre o assu nto

MEIRELLES (1990: 40) diz que"O Planejamento Estratégico não prevê

decisões futuras, mas decisões presentes, muitas das quais são tomadas durante

o processo de planejamento. Não é só uma previsão de resultados com base no

passado. E' um processo sistemático e contínuo de tomar decisões que envolvem

riscos com o melhor conhecimento possível de seus efeitos".
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Desta forma criou-se a figura do PLANEJAR O MELHOR, NÃO O IDEAL,

ou simplesmente, o Satisficing Planning.

b) SATISFICING PLANNING.
Entende-se o que ANSOFF, citado por BERNARDES (1979: 4.15) "chama

a atenção para o fato de aquelas (descisões tomadas na empresa) objetivarem

resultados apenas satisfatórios e não ótimos, como antigamente se pensava.

Nesse ponto, coincide com ACKOFF, em seu "satisficing planning". Todavia, sem

entrar na escorregadia vereda do "lucro máximo", ANSOFF defende a necessidade

do lucro, como forma de a empresa ser viável no tempo, por meio de um retorno

mínimo sobre o capital". BERNARDES (1991: 271) informa Que "a empresa cresce

alternando os comportamentos competitivos de seus participantes (quando a

meta é obter o retorno do capital pelas trocas, com a sociedade, dos bens e

serviços, visando à eficiência) com os comportamentos empreendedores, ou

estratégicos (quando a meta é mudar a cultura a fim de vencer a deterioração

organizacional, buscando a eficácia).".

c) EFICIÊNCIA.
Apresenta-se para SIMCSIK (1992: 106 VOL I) como a "maneira (de)

estabelecer formas organizacionais através de MUDANÇAS (grifo nosso) e

MÉTODOS (idem) tecnológicos e administrativos, obtendo a execução das tarefas,

atividades e serviços de maneira e forma correta."

d) EFICÁCIA.
Continuando, SIMCSIK, afirma que eficácia" é fazer as coisas certas de

modo certo e na hora certa, qualitativa e quantitativamente" ORUCKER (1976:

29/30) diz: "Cedo aprendi que não há "personalidade eficaz". 5 (... Conheçoinfe/izmente

muitos gerentes altamente eficazes - e bem sucedidos - aos quais faltam a maioria se não todas as ·caracterlsticas de ARGYRIS. Etambém

conheço uns poucos que, emboracorrespondendo à descrição de ARGYRYS. são singularmente ineficazes.' (... ' A ún ica coisa

que tem em comum é a capacidade de conseguir que as coisas certas sejam

feitas". SIMCSIK (1992: 107) termina: "EFICÁCIA ORGANIZACIONAL (que)

Ocorre quando há uma maximização do rendimento dos recursos humanos e

materiais para a organização, por meios técnicos e econômicos (instrumentais) e

políticos e sociais (comportamentais).
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e) EFETIVIDADE.
No nosso entender seria obtida pelo emprego contínuo ou no maior prazo

de tempo possfvel da eficiência e eficácia em conjunto, e que tem em KATZ & KAHN

(1974: 191) a seguinte definição :"Podemos, então, definir EFETIVIDADE (grifo

nosso) organizacional como a maximização de rendimento para a organização, por

meios técnicos e econômicos (eficiência) e por meios políticos."

o COMPETITIVIDADE.
ALBUQUERQUE (1992: 18) desenvolve o enfoque sistêmico ao afirmar

que "De forma bastante genérica, duas concepções sobre as organizações

competitivas (grifo nosso) e seu papel na sociedade prevalecem nos debates

atuais (Kochan & Ussem, 1992): a concepção tradicional e a visão transformada

(1). Na concepção tradicional, o objetivo maior da organização é maximizar a

riqueza dos acionistas (shareholders) e, dessa forma, organização eficaz (grifo

nosso) é aquela que maximiza o retorno sobre os investimentos dos acionistas.

( ... ) Na visão transformada, o objetivo maior da organização é atender aos

variados interesses e necessidades dos múltiplos envolvidos (stakeholders) na

organização: acionistas, empregados, consumidores e sociedade." Continuando,

ALBUQUERQUE (1992: 17) menciona que OI Alguns autores entendem

competitividade como fenômeno (grifo nosso) relacionado às características de

um produto ou de uma determinada empresa". PORTER (1986: 22) afirma que

a "essência da formulação de uma estratégia competitiva é relacionar uma

companhia ao seu meio ambiente". Resumindo, COMPETITIVIDADE envolve

desempenho, eficiência técnica e, conforme PORTER, citado por ALBUQUERQUE

(1992: 18) " O autor conceitua estratégia competitiva como "a busca de uma

posição competitiva favorável em uma indústria, a arena fundamental onde

ocorre a concorrência.", e adicionamos CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO E

PARTICIPAÇÃO, fatores paradigmáticos de interação no AMBIENTE empresarial.

g) CRIATIVIDADE.
Segundo SIMCSIK (1992: 189 VOL I) é "um movimento inerente ao

homem, que envolve a percepção, a sensibilidade e a curiosidade íntima e que

lida com a fantasia, imaginação e expressão participativa; pode ser apreendida

e expandida nas fases que a compõem.



Capo I Quadro Teórico 80

h) INOVAÇÃO,

SIMCSIK (1992: 189 Vol I) afirma que a INOVAÇÃO em

ADMINISTRAÇÃO "siqnifica substituir a maneira de fazer determinada tarefa ou

atividade por outra, o modo de apresentar diferentemente um mesmo produto ou

serviço e, por fim, deixar de lado antigas rotinas e substituí-Ias por outras novas.".

Para KOTLER (1989: 240): "Novos produtos"para os nossos propósitos, significará

·produtos novos para a empresa. Esta definição engloba os produtos originais,

modificações importantes em produtos existentes, similares dos produtos dos

concorrentes e aquisições de linhas de produto, todas as quais envolvem a

incorporação de algo 'novo' no composto de produto".

RATTNER (1984: 71) aprofunda mais o assunto ao afirmar que: "A

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (ou "pr oqresso técnico") e sua difusão se apresenta

como processos irregulares e descontínuos no espaço, no tempo e pelos diferentes

setores de atividades econômicas. Neste sentido, a distinção entre setores

DINÂMICOS (nosso grifo) e tradicionais (que, acrescentamos, poderemos chamar

de ESTÁTICOS) reflete a maior ou menor intensidade de INOVAÇÃO (grifo

nosso) tecnológica e de seus efeitos multiplicadores.", para terminar, logo em

seguida, "Em que pese a importância da INOVAÇÃO (idem) tecnológica, para

assegurar condições de COMPETITIVIDAOE (ibidem) e, assim, de sobrevivência
no mercado."

i) PARTICIPAÇÃO.

Dentre as inúmeras definições apresentadas por MOGGI (1991: 11/

14), citando Carole PATERMAN, Efrain COROOVA, Harold LEVIT, Rensis

LlKERT, TANNEMBAUM, Douglas McGREGOR, LOCKE, A. Edwin Schweiger,

M & LATHAN, P. Gary e Daniel KATZ e Robert L. KAHN, ficamos com estes dois

últimos quando "também consideram que o envolvimento do indivíduo em um

sistema, de modo que este considere as metas organizacionais como seus

próprios objetivos pessoais, resulta em uma variedade de condutas que apoiam a

missão da organização de obter a maior produtividade e muitas ações espontâneas

e que a condição básica para ocasionar a internalização dos objetivos do sistema

é a auto-realização do indivíduo em PARTICIPAR (grifo nosso) na consecução de

tais objetivos, pois o indivíduo vê a organização como sua própria criação, ao

PARTICIPAR (idem) nas suas decisões e em suas recompensas, de modo que a

organização se torna parte dele e ele parte dela."



Capo I Quadro Teórico 81

Entretanto acrescentamos a figura da PARTICIPAÇÃO SISTÊMICA se

houver o reconhecimento do que KATZ & KAHN (1974: 83) chamam de "Espaço

Organizacional, (que) é a transformação social do espaço físico ou objetivo que

proporciona a topografia da organização. ( ... ) E tal distribuição de atividades pelo

espaço físico tende a favorecer também a separação psicológica e a de

comportamento. "

No esmiuçamento da obra dos dois pesquisadores, voltaremos a analisar

com detalhes o assunto, pois segundo SEMlER (1988: 130) UA GESTÃO

PARTICIPATIVA É APENAS CONVERSA FIADA EM 90 POR CENTO DAS VEZES.

NÃO QUE A INTENÇÃO NÃO SEJA BOA - É QUE A IMPLANTAÇÃO DO

ENVOLVIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS É TÃO COMPLEXA, TRABALHOSA E,

NÃO RARO, FRUSTRANTE, QUE É MUITO MAIS FÁCil FALAR SOBRE O

ASSUNTO, CONVENCENDO-SE DE QUE O POSSíVEL ESTÁ SENDO

FEITO."(grifo nosso).

j) AMBIENTE OU SISTEMA PSICOSSOCIAL.

Dividimos nossa pesquisa em Ambientes Interno (Ai) e Externo (Ae) e

que sofrem uma série de influências de numerosas variáveis, por parte de

diferentes agentes através de um numero quase infinito de fatores. E' através da

cultura social que temos os limites de um quadro geral de uma empresa com suas

numerosas variáveis, algumas peculiares a cada ramo específico. A moral dos

empregados, suas atitudes e hábitos, desenvolvidos no ambiente organizacional

e até extra-muros, são influenciadas pela tecnologia, (representada pela

INFORMÁTICA, nesta tese) e pela estrutura (que propomos neste trabalho,

sistêmica) .

KAST & ROSENZWEIG propõem, e nós aceitamos para este trabalho,

que "O sistema psicossocial - os indivíduos e suas relações sociais - pode ser

compreendido em termos de motivação e de comportamento em determinado

AMBIENTE (grifo nosso) que inclui: Sistema de status e de papéis, Dinâmica de

grupo, Sistemas de influência e Liderança".
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k) ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÃO e SISTEMAS.
Esta composição está ligada ao enfoque sistêmico e à força sinérgica.

Chamaremos cada item de "técnica", como facilitadora de visão administrativa.

Segundo KAST & ROSENZWEIG (1987: 22): liA teoria dos sistemas

apresenta um esquema conceitual de alta significação para a teoria da organização

(grifo nosso) e para a administração: um caminho para a síntese em um ambiente

complexo e dinâmico. Ela considera as partes como subsistemas e considera

seus inter-relacionamentos dentro de uma supra-estrutura, bem como oferece um

meio para concentração nos aspectos sinérgicos 22 Sinergia:Otodoémaiorqueasomadaspartes(

ou,pelomenos,diferentedela) do sistema total. BERTERO (1968: 87/88) observa, na relação

entre ambientes dinâmicos e estáticos que U A Sociedade Estática é aquela onde

as classes sociais, os papéis e as funções são plena e claramente definidos. (... )

A Sociedade Dinâmica é aquela onde o dado fundamental é a mobilização social,

vista como a capacidade individual de escolha da classe social a que se queira

pertencer." JAMESON (1963: 40) adota a seguinte definição: "2- Consiste a

Organização em criar e dispor sistemáticamente as diversas partes de um todo no

exercício das respectivas funções, para alcançar determinado objetivo, com a

máxima economia e maior eficiência. Outro termo que é comumente empregado

como sinônimo de organização é a palavra racionalização ... ". O mesmo autor (p.

135) cita CELSO M . FURTADO que diz que "Dentro de uma conceituação geral

pode-se dizer que organização é sinergia: unidade de ação."

SIMCSIK (1992: 308 Voll) afirma que a técnica "MÉTODOS" é a forma

ordenada de proceder ao longo de um caminho, o conjunto de processos ou fases

empregadas na investigação, na busca do conhecimento. O MÉTODO estabelece

o que fazer; a técnica nos diz como fazer, assegurando e instrumentalizando a

ação das fases metodológicas."

Já na terceira técnica KATZ & KAHN (1974: 442) são radicais sobre "0

uso da INFORMAÇÃO (meramente suprindo mais insumo cognitivo) tem uma

função suplementar e de apoio para outros MÉTODOS de mudança, não importa

qual seja o alvo. A INFORMAÇÃO capitaliza sobre as forças existentes em uma

situação e não é por sí própria o motivador principal. Por conseguinte, ela produz

mudança somente se a necessária motivação estiver vindo de outras fontes."
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MEIRELLES (1988: 10) alerta que 11 A INFORMAÇÃO É O COMBUSTíVL

ESTRATÉGICO PARA A EMPRESA MODERNA QUE, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA

DA INFORMACÃO, IRÁ INTERAGIR-SECOM O MUNDO EXTERIOR. "(Grifo

nosso).

Quanto a quarta técnica, SISTEMAS, optamos pelo enfoque de

BROMLEY & BUSTELO (1982: 23) que afirmam que "todas essas mudanças e

crises são partes inter-relacionadas de uma mudança do sistema: uma profunda

e não muito pacífica transformação do industrialismo avançado em uma

sociedade pós-industrial de serviços cibernéticos". Continuando, temos que:

"Como a revolução industrial da era anterior, esta revolução social estabelece o

cenário para mudanças políticas fundamentais - não necessariamente revoluções

políticas em todos os países que chega, principalmente nas nações já

industrializadas. Na América do Norte, já destruiu muitos planos de pessoas,

famílias, organizações e governos. Internacionalmente, ao mesmo tempo em que

minou a confiança nas formas atuais de organização e planejamento, fez do

desenvolvimento de novos modos de organização e planejamento o desafio

predominante para a humanidade. ,.

I} INFORMÁTICA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

RATTNER (1985: 9) afirma que: U O pensamento científico-técnico -

causal, linear e sistemático - representa um tipo de raciocínio que combina o

pensamento abstrato e dedutivo com a experimentação e a verificação de fatos e

dados empíricos, instrumentos poderosos para estabelecer a verdade ou

refutabilidade de certas proposições e hipóteses.

Aplicado ao mundo material, o método científico ampliou as fronteiras do

conhecimento e tornou-se fonte de dominação e controle sobre a natureza e os

homens. ( ... ) A transferência às máquinas de atividades e movimentos complexos

e precisos permite o aumento da velocidade das operações e cadências,

'racionalizando' os processos de produção, enquanto torna irracional a vida -

porque retira a criatividade, o significado e, com isto, a motivação no trabalho -

da imensa maioria dos trabalhadores.", e, acrescentamos, levando-os a alienação.

BERTERRO (1981: 31) acrescenta que liA tradição científica propõe que a

ciência é o conhecimento do geral, ou seja, o objeto da ciência é o universal. (... )

A inferência, a indução e a dedução (grifo nosso) são caminhos da inteligência

que buscam a mesma finalidade, que é o conhecimento universal."
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MEIRELLES (1988: 10) é claro quando diz que" A evolução científica e

a tecnologia digital são os agentes do processo de transformação para a sociedade

da informação". MOTTA (1975: 8) esclarece: para que "seja considerada ciência

é necessário que tenha um objeto próprio e isso a Administração possui. ( ... )

Percebeu-se então que a administração não era a ciência pronta de TA VLOR e

FAVOL (Grifo nosso, acrescentando FORO, conforme MORAES NETO (1989:

30)), mas quando muito uma ciência em sua infância, e querer reclamar para ela o

grau de exatidão das ciências naturais é totalmente inútil e que entre as ciências

sociais a administração deveria ser considerada como a mais dependente das

demais, visto que se usa grandemente da Sociologia, da Psicologia e da Economia."

KAST & ROSENZWEIG ( 1987: 156) propõem que "As expressões

tecnologia e transformação tecnológica contêm numerosos sentidos, que vão

desde significados específicos até conotações amplas. Na sua acepção mais

estrita, tais expressões relacionam-se com tecnologia mecânica, isto é, os

meios mecânicos para a produção de bens e serviços (Informatização de escritórios,

obs. nossa) e para a substituição dos esforços humanos (Robotização, obs.

nossa)."

Acrescentamos que como conotação ampla temos a TECNOLOGIA DA

ORGANIZAÇÃO que, conforme ainda os autores mencionados "fundamentam-se

no conhecimento, no equipamento e em outras técnicas usadas na execução das

tarefas. Elas exercem influência sobre os tipos de entradas que ingressam na

organização e sobre as saídas do sistema.", criando a figura do "Expert ou

Experto" ou ainda, conforme SIMCSIK já mencionado, do Analista de OMIS.

m) EXPERT OU EXPERTO.

ALMEIDA (1963: 86) menciona que "Por volta de 1912, o movimento de

organização científica do trabalho atingiu tal repercussão que: "Se constituyeron

Sociedades para estudiar el rendimiento; hubo abundante demanda de datos y

informaciones por parte de duenos de empresas y altos empleados, a consecuencia

de la cual surgió rapidamente, una novísima profession, la de "experto"o "perito
-;en rend imenta. " 14 (Eduardo O.Jones - Organización y Administraciónde Empresas Industriales -pág. 370 -ed. 1934 - Barcelona.

Obs.:nosso adendo)
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Mas o que se entendia por expert? - foi a pergunta lançada pela

National Municipal Rewiew. LAWRENCE LOWELL, presidente da Universidade

de HARVARD, apresentou a resposta: U An expert is a man who by his knowledge

and experience in any particular subject is better qualited to deal with that subject

than people who have not had knowledge or experience." 15 (Whisgton Azevedo - "A Organização

Técnica dos Municípios"-pág. 6-ed.1953-RiodeJaneiro".Obs.nossoadendo". SIMCSIK ( 1992: 47 VOL 1) define

o Analista de OMIS ( o "expert" ) como o profissional que "além de técnico voltado

às máquinas e equipamentos, deve ser humano, voltado ao indivíduo. E' obrigado

a conhecer técnicas de entrevistas, questionamento, relações pessoais e

comportamentais, de motivação e persuasão, liderança de grupo, empatia, com

senso crítico e analítico, atuando sempre com muita

INOVAÇÃO. "

CRIATIVIDADE e

9.1.2 - O CICLO GERENCIAL NA TECNOLOGIA

ORGANIZACIONAL (TECNOR).

" A cooperação mútua é uma condição básica para o perfeito

funcionamento da empresa que, sendo de caráter dinâmico, é um agrupamento de

seres humanos reunidos e entrosados em centenas de organizações formando

uma estrutura de pessoas e níveis hierárquicos, abrangendo relações funcionais

constantes, tanto no sentido vertical como horizontal, para que possam ser

obtidos os resultados planejados."

A.M.GREIG ( 1964:38/39)

Simples e objetivo DRUCKER (1976: 9) diz que "Ser eficaz é a função

do gerente". TACHIZAWA (1989: 34) informa que "O principal papel do

administrador, consoante Simon (05), independentemente do seu nível hierárquico

na organização, é o de tomar decisões, num processo permanente baseado nas

missões, objetivos, modelo de gestão, levando a organização a uma postura em

relação ao seu meio ambiente, que atenda aos preceitos de otimização na

utilização dos recursos econômicos e geração de seus bens e serviços."
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Conclusão: Tomar decisões corretas no ambiente organizacional é ser

eficaz, mas para tanto o administrador deve pertencer ao ciclo gerencial onde as

funções "planning, organizing, staffing, directing and controlling", ou ainda, "to

plan, to organize, to coordinate and to control" continuam vivas desde TA YLOR

(1982) E FAYOL (1981), a permear os processos de prever, organizar, comandar,

coordenar, controlar e tomar decisões.

Com a introdução da Teconologia da Organização, principalmente através

da INFORMÁTICA, as funções gerenciais ou administrativas, que resumimos,

num nível micro, em quatro (4) para a facilidade da explicação e entendimento

acadêmico e a transposição para a prática empresarial da teoria universitária, ou

seja PLANEJAR, ORGANIZAR, LIDERAR e AVALIAR (POLA) constituem, mais

do que nunca, no recebimento (in put), processamento (arquivar/desarquivar) e

emissão (out put) de dados e informações num fluxo contínuo do alto da pirâmide

hierárquica até a base, num processo denominado top-down; num nível macro,

conforme o Desenho 2 - CICLO DA TECNOLOGIA ORGANIZACIONAL, podemos

observar a empresa como o centro e os empregados a periferia; unindo os dois,

encontramos as funções e as sub-funções já mencionadas no transcorrer deste

trabalho e a seguir detalhadas.

EMPREGADOS

H.DC.N.M.S.A.P O.

A.S.C.D.

Desenho 2 - CICLO DA TECNOLOGIA ORGANIZACIONAL

--,' .. ,--- ---~--~---------~-
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No Desenho n.2, cada função é composta de várias sub-funções, conforme

os interesses do autor, do pesquisador, do profissional ou da empresa.

Assim, a:

1a) Função: PLANEJAR (P) possui como sub-funções o aspecto

Filosófico, o Estratégico, o Tático e o OperacionaI(FETO);(MEIRELLES: 1990:31);

2a) Função: ORGANIZAR (O) possui como sub-funções os aspectos de

Estrutura Hierárquica (Organograma), a Descrição de Cargos, as Normas e

Manuais (H.,DC.,N. e M. com a indicação de Responsabuilidade e Autoridade e

outros limites/fronteiras, inclusive com a distribuição do Poder), os Sistemas

Administrativos e Produtivos em geral; (TAYLOR: 1982: 45/48.75.78.94.105 e

117) e (FAYOL: 1981: 44 a 67);

3a) Funcão :LlDERAR (L) possui como sub-funções os diversos

"modelos" ou formas de liderança, como a Autocrática, a Burocrática, a Comunitária

(ou Laissez-faire) e a Democrática (A,'B,C e D - HERSEY: 1984:63); e,

4a) Função: AVALIAR (A) possui como sub-funções as formas

SUBJETIVAS, as ADVERTIDORAS (PRESCRITíVEIS), as PARTIMENTADAS

(em PARALELO ou em TESTE), também chamadas de PERMANENTES e as

OBJETIVAS (SAPO).

As decisões tomadas na alta direção, ou no nível "alfa" têm um caráter

filosófico, isto é, fixa objetivos a longo e longuíssimo prazos (segundo MORITA-

1986) de até 250 anos, isto é, no mínimo por 10 gerações segundo a contagem

judaico-cristã (cada geração possui uma diferença de 25 anos). Enquanto as

decisões tomadas a nível "gama" ou "delta" têm um caráter operacional, isto é,

tem um carater transitório, ad hoc, e serve para aquele problema, naquele tempo

e espaço, que muitas vezes reduzem-se em segundos.
,

RATTNER (1984: 15) coloca em PLANEJAMENTO a visão tecnológica

ao afirmar que "Por sua capacidade de induzir MUDANÇAS (grifo nosso)estruturais

fundamentais a nível da organização e da produção da empresa, a tecnologia

passa a ser considerada um fator estratégico e, portanto, deve ser integrado no

processo de PLANEJAMENTO (idem) a médio e a longo prazos na empresa.".
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9.1.3 COMPLEXIDADE ORGANIZACIONAL

"Uma estrutura só pode revelar-se eficaz quando, perante uma situação

que terá que enfrentar, se adapte a essa situação por processos apropriados".

J. EDUARDO CARVALHO(1977: 93)

TACHIZAWA (1989: 42) apreende que: "Segundo BERTERO (09) "o

aumento na complexidade organizacional, que surgiu com os novos sistemas de

comunicação e de registro de informações, através de computadores, e a maior

manuseabilidade, que as referidas máquinas conferiram aos dados acumulados,

agiram no sentido de aumentar o cerco em torno do processo de tomada de

decisões.

Embora reconheçamos que o processo decisório seria demasiadamente

estreito, como de uma teoria da organização, acreditamos que ninguém

questionaria a sua fundamental importância em nossos dias. O aspecto decisório

na vida das organizações não constitui preocupação exclusiva dos administradores

de empresas, mas tem levado cientistas políticos e psicólogos a se colocarem

aproximadamente as mesmas questões.", o que vai ao encontro do posicionamento

de MOTTA, no sub-item "I" do item 9.1.1 - Conceitos de Organização.

Partindo-se do carater mecanicista da escola clássica, onde a rigidez de

uma minoria que se achava com capacidade de decidir criava e mantinha uma

estrutura piramidal de sistema organizacional chegamos à dicotomia entre

CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO dos processos de tomada de

decisão. BERTERO (1968: 28) deixa claro que" A evolução na tecnologia e na

maneira de administrar a empresa moderna acarretaram, por sua vez, outras

cadeias de argumentos em prol da DESCENTRALIZAÇÃO (grifo nosso) da própria

estrutura do processo decisório". Desta forma o processo criativo de uma

tecnologia organizacional obriga a repensar qual a melhor forma de comando

dentro da empresa, tendo em vista que ela é classificada, segundo os autores,

depois do Exército, Igreja, Governo, como a quarta força social (seria a 5a coluna,

a Informática?)
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REINHARD (1990: 11) ao verificar o processo de descentralização na

perspectiva gerencial afirma que "a análise das relações interpessoais nas

organizações nos revela que o executivo, de uma maneira geral, utiliza como

estratégia de ação formas de comportamento que lhe permitam depender o menos

possível de outros executivos. A motivação é o aumento de poder através da

redução de incertezas". BERTERO (1967: 129) afirma que "Numa sociedade 11

como a brasileira as organizações estão quase sempre permeadas de relações 1.
que têm sua origem em relações familiares ou de amizade.( ... ) A ocupação de'

posições chave na administração pública e de grupos de empresa privadas por '1'.,'"

homens Que se relacionam a um determinado chefe, numa base puramente

pessoal, é um evento corrente e aceito sem questionamento pela sociedade como .J

um todo". MORAES (1993: 2) fala de PIRATARIA ACADÊMICA, INFLAÇÃO DE I
j'

FUNDAÇÕES E DO NEPOTISMO na USP, ao afirmar que ": O exercício 'em

comissão' tem sido utilizado como burla para preencher cargos de carreira com

apanigüados e gratificar os que ajudam na sustentação do poder". E' o próprio

REINHARD que informa que "Sob a perspectiva gerencial, para reduzir incertezas

é necessário aumentar a possibilidade de processar informações. Neste contexto,

a INFORMÁTICA (grifo nosso) torna-se crucial para os envolvidos no jogo do

poder (idem), na medida em que essa tecnologia pode ajudar o excecutivo a

diminuir o grau de incerteza acerca da realidade organizacional".

Percebe-se então, que tanto a problemática do Jogo do Poder, como os

processos de Centralização e Descentralização, e mesmo a possível tecnologia

organizacional passam pelo crivo humano, que segundo, ROBBINS (1981: 111)

"Poucos de nós admitirão estar procurando poder ou buscando posições que

encerrem poder considerável. Na nossa cultura, a maioria encara desejo aberto

de poder como contrário a princípios democráticos. (... ) Entretanto, isto não nega

o fato de que a grande maioria de nós procura poder. Esta situação não deve ser

encarada negativamente, pois o desejo de influenciar outros é um ingrediente

vital no funcionamento eficiente de organizações complexas. A preocupação pelo

poder não nos transforma automaticamente num Maquiavel. Na realidade, o

poder pode ser exercido para atingir fins mais transcendentais."

Voltaremos ao assunto "poder" quando analisarmos o Enfoque Sistêmico

no Comportamento Humano.

--_.--.--------------==:=r---------
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9.1.4 - KATZ & KAHN -

Poder, Autoridade e a Mudança Organizacional.

li As organizações certas vezes tentam modificar seu ambiente, procurando

alterar as estruturas externas existentes e as preferências das pessoas. Procuram

a promulgação de novas leis ou a revisão da estrutura econômica ou social em que

atuam. li

KATZ & KA HN (1974: 11 5)

Nossa preocupação nesta tese está relacionada com a atividade de

INFORMÁTICA nos processos de MUDANÇA dos RECURSOS HUMANOS na

empresa.

A empresa é definida como um sistema aberto, por KATZ & KAHZ (1974:

231) "dis tinto de outros sistemas abertos, por se tratar mais de uma estrutura de

eventos ou atos humanos do que componentes físicos. "Em outras palavras,

REINHARD (1990: 11) atualiza a idéia ao dizer que "0 verdadeiro aumento de

poder será obtido através do aumento da capacidade gerencial de processar

dados locais, de forma personalizada, a partir de informações estrategicamente

selecionadas"; continuando, o autor diz que uA análise da informática vis-a-vis às

questões de poder acaba nos revelando que, ao lado das questões de autonomia,

flexibilidade e rapidez da resposta, a busca por poder pode constituir-se numa

das mais expressivas motivações na direção da descentralização dos recursos de

informática para o usuário final. O importante, no caso, é a descoberta de como

viabilizar esse potencial de transformação em resultados concretos para a

organização. ".

Mas qual a melhor forma de conseguir, manter e fazer crescer o poder?

KATZ & KAHN (1974: 233) adentram na área de O&M-I&S ao afirmarem que "a

solução organizacional predominante para o problema de realizar desempenho

fidedigno por parte de seus membros é promulgar e impor regras de conduta. A

solução organizacional para o problema de conseguir legalidade é estabelecer

leis. Com efeito, tal é o significado que ampara a definição de organização como

um sistema de papéis." e acrescentamos, com um Sistema de Poder ...
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Nos manuais de empresas encontramos, na área de O&M, como Objetivo

principal o de "Realizar uma gradativa implantação de Sistemas, de forma integrada,

com o propósito de ampliar o controle administrativo nas diversas áreas da empresa

(SI MCSIK: Arquivo Pessoal)". Está subjacente neste obj.etivo a centralização do

poder, através da INFORMÁTICA.

A INFORMÁTICA tem então como escopo fundamental estabelecer

canais de informações. para os administradores que possuem o poder e devem

tomar decisões originando ações pró-ativas ou reativas. A INFORMÁTICA auxilia

assim o desempenho dos papéis organizacionais. KATZ & KAHN continuam:

"Cada papel consiste em um conjunto de prescrições e de modos de comportamento

que precisam ser cumpridos e, tipicamente, inclui também um conjunto de

prescrições e maneiras de agir que devem ser evitadas. n

I

I
Mas não é só isso, a INFORMÁTICA provoca mudanças em Recursos

Humanos "o que leva a organização a empenhar-se em um processo interminável

de adaptação, reposição, e procura garantir o desempenho de papel, processo

que, por seu turno, garante o produto que justifica a existência organizacionaL".

A cada solução que estamos apresentando, visando atender e responder

a nossas perguntas e hipóteses, originam-se novas questões semelhantes à

máquina de movimento perpétuo. Como dissemos, uma das sub-funções de

Planejamento é a Descrição do Cargo que anuncia, de forma pública, apesar das

empresas relutarem deste procedimento, quais os requisitos, deveres, obrigações

e formalizações de um determinado papel, inclusive com planos de carreira e

políticas salariais. Segundo KATZ & KAHN (1974: 236) 11 A descrição de cargo

pode incluir os itens de que a máquina tem de ser lubrificada e que a área

adjacente deve estar sempre limpa. E' pouco provável que ela especifique:

'Obedecer o contramestre em matérias relevantes para requisitos do papel, os

quais já foram descritos', porém, que isso é necessário permanece como parte

essencial e vinculadora no cargo.", criando o que podemos chamar de Poder

Legítimo.

PODER LEGITIMADO é aquele que permite a influência do supervisor,

gerente, diretor sobre um subordinado, e "é considerado como questão de lei

organizacional, e dizemos que o supervisor tem poder legítimo, exclusivamente

em decorrência da ocupação do ofício."( KATZ & KAHN: 1974: 236).
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Os autores citados em seguida (p.378) afirmam que a "legitimação de

relacionamentos de poder é apoiada por um sistema de penalidade. Em certas

organizações, estas são duras e óbvias; em outras, podem ser obscuras e ter a

aparência de retenção de recompensas. Em qualquer caso, o estabelecimento de

comportamento legítimo e ilegítimo nas organizacões pressupõe um sistema de

penalidade" .

Tanto o poder como a autoridade, fascinam os estudiosos da empresa

como organismo social e de controle humano. WEBER, retomado por BERTERO

(1967:116), estabelece que: MA administração burocrática significa,

fundamentalmente, o excercício da dominação baseada no saber. Êsse é o traço

Quea torna especificamente racional. Consiste, de um lado, em conhecimento

técnico que, por sí só, é suficiente para garantir uma posição de extraordinário

PODER (grifo nosso) para a burocracia. Por outro lado, deve-se considerar que

as organizações burocráticas, ou os detentores do PODER (idem) que dela se

servem, tendem a tornar-se mais poderosos ainda pelo conhecimento proveniente

da prática que adquirem no serviço."

O mesmo WEBER é mencionado por KATZ & KAHN (1974: 239) quando

informam que "WEBER (1947) pôs este fato (formas de autoridade) em perspectiva,

salientando que as modernas estruturas burocráticas desenvolveram uma

especificidade funcional de papéis, sancionada por uma estrutura de autoridade

de tipo legal-racional ... ", Acreditamos que em ambos os casos, tanto na

"autoridade tradicional e carismática, em contraste com sua especificidade

funcional em estruturas legais-racionais (p.240)", os detentores do poder, com a

introdução da Informática, tendem a aumentar os seus domínios em detrimento

dos que orbitam em volta do cetro.

MOTTA (1984: 68) especifica que U A automação favorece o crescimento

das Organizações à medida que facilita o controle na CÚPULA BUROCRÁTICA

(grifo nosso). O crescimento do PODER (idem) e do controle administrativo de

nível alto corresponde ao empobrecimento, isto é, à perda cada vez maior de

controle dos operários, funcionários e administradores de nível médio, que

tendem a diminuir em número e em importância.".
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A AUTORIDADE LEGAL e RACIONAL, segundo WEBER, apresentada

por KATS e KAHN (1974: 240) tem as seguintes características:

"1. Uma organização contínua de funções oficiais impostas por regras;

2. Uma esfera de competência específica baseada em divisão de trabalho

e com autoridade e sanções para garantir o desempenho apropriado do papel.

3. Um arranjo hierárquico de ofícios em termos de supervisão e controle.

4. Regência da conduta de um ofício por regras ou normas técnicas e a

necessidade de treinamento especializado para os incumbidos.

5. Completa separação da propriedade que pertence à organização e da

que pertence ao oficial. De fato, um oficial não deve ser um proprietário de bens

da empresa.

6. A falta de direitos para com seu ofício, por parte do incumbido. Ele não

pode apropriar-se de sua posição oficial em seu próprio interesse.

7. Os atos administrativos, decisões e regras são formuladas e registrados

por escrito ... A combinação de documentos escritos e uma organização contfnua

de funções oficiais constituem o "ofício" que é o foco central de todos os tipos da

moderna ação empresarial."

RAMOS (1983: 186/192), analisando os conceitos positivo e negativo de

burocracia, informa que "WEBER definiu a burocracia como um agrupamento

social em que rege o princípio da competência definida mediante regras, estatutos,

regulamentos; da documentação; da hierarquia funcional; da especialização

profissional; da permanência obrigatória do servidor, na repartição, durante

determinado período de tempo; e da subordinação do exercício dos cargos a

normas abstratas." Quanto à parte negativa, RAMOS alerta que "A disciplina

imposta ao burocrata habitualmente amortece suas faculdades críticas e o leva a

observar normas que perderam razão de ser, embora, no momento em que foram

elaboradas, atendessem a imperativos reais de eficiência. A timidez, o

conservadorismo, a incapacidade de adaptar-se tornam-se assim constantes desse

tipo de conduta. Com o tempo e a repetição, as normas passam por um processo

de santificação, tornam-se "laicas em aparência", sugere MERTON, recorrendo

a DURKHEIM ou, ainda, a objetos de apego sentimental.
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Ademais, forma-se entre os funcionários uma comunidade de interesses

que minimiza o conflito e a competição intragrupal, e estimula o aparecimento de

um esprit de corps, e do "orgulho gremial".( ... ) A "resistência à mudança"

se afigura regularidade tendencial da burocracia. Taxativamente, escreve

MERTON: " ... o esprit de corps e a organização social espontânea ( o grifo é

nosso - G.R.) que tipicamente se desenvolvem nessas situações levam com

freqüência o pessoal a defender esses interesses e não a servir a sua clientela e

aos altos funcionários eleitos." 10

AUTORIDADE pode ser definida, segundo KATZ & KAHN (1974:249)

IJcomo o poder associado a uma posição em uma organização. 11 A ESTRUTURA

DA AUTORIDADE, segundo os mesmos autores, "proporciona um conjunto

altamente especializado e selecionado de transações de influência entre os

membros da organização. Antes de mais nada, a organização estimula as

pessoas que podem empenhar-se em transações de influência entre si. Isto é

feito principalmente pela especificação do relacionamento de supervisor e

subordinado entre pares de indivíduos (posições), de tal modo que cada pessoa,

exceto o chefe da organização, tem um supervisor, e cada uma, exceto as que se

acham no ponto mais baixo da hierarquia, também tem subordinados."

Continuando, "LlKERT (1961) salientou algumas das diferentes conseqüências

para indivíduos e organização, resultantes destes dois padrões de interação.

Especificando o conjunto de atores entre os quais as transações de influência são

legitimadas, a organização estipula o direito ou a amplitude de controle de cada

supervisor e o conjunto de pessoas sobre as quais ele tem AUTORIDADE" (grifo

nosso).

RAMOS (1983: 220/221) descreve que "Há, em toda burocracia, elite

e massa. Em toda burocracia uma minoria tem um desempenho privilegiado na

iniciativa e execução de reformas, enquanto a maioria restante se conduz de

modo largamente passivo. Para efeito de melhor clarificar a diferença de papeis

dos estratos da burocracia, passamos a descrevê-Ias tal como se apresentam em

nossa administração pública.".

Neste trabalho não pretendemos seguir a trilha aberta por GUERREIRO

'" ~AMOS, mas aproveitando o "gancho" gostaríamos de assinalar a opinião do

prot. REINHARD.
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REINHARD (1990: 4) alerta que: U A tecnologia da informática ( obs.

nossa, que poderemos chamar de Tecnologia Organizacional) pode ser um

importante instrumento de aperfeiçoamento gerencial, mormente no que se refere

a MUDANÇA DE UM ESTILO DE TRABALHO (obs. nossa) centrado no ritual

processualístico, BUROCRÁTICO (idem), para outro estilo mais voltado para

resultados no atendimento a objetivos, com ênfase na própria dimensão social da

organização pública. n

BERTERO (1976: 29 a 32) também alerta que: "A reforma administrativa

brasileira sempre manifestou intenções descentralizadoras. A tradição política

luso-brasileira certamente muito contribuiu para que a administração pública

brasileira operasse com alto grau de centralização. A questão é extremamente

delicada pelo fato de centralização-descentralização estarem de certa forma

associadas com estilos políticos de democracia de tipo liberal e situações

autoritárias. "Continuando, afirma que MAmaioria dos trabalhos realizados na

esfera federal em prol da reforma e ou modernização da administração foram

baseadas em "princípios" administrativos clássicos, que na prática, acabaram

por reforçar a tradição centralizadora e AUTORITÁRIA (grifo nosso). li

REINHARD (1990:4) acrescenta que "O sucesso do esforço de reforma

da administração pública brasileira passa necessariamente pela melhoria do

desempenho na execução de programas (eficácia gerencial) e na busca de uma

nova forma de administrar os negócios públicos, baseada na maior capacidade

organizacional de atender aos anseios da comunidade. Nesse sentido, a busca da

racionalidade interna e o propósito social da organização são duas dimensões

que devem ser tratadas conjunta e harmonicamente, não só na formulação dos

objetivos, mas também na estruturação da própria organização (Motta.85). "No

aspecto INFORMÁTICA e RECURSOS HUMANOS as formas de administrar os

negócios, sejam públicos ou privados, possuem diferenças mínimas, que com

espírito empreendedor, criativo, inovador e científico, podem ser facilmente

suplantados. li

Neste aspecto, o processo de MUDANÇA ORGANIZACIONAL ganha

contornos especiais, principalmente pelas diferenças pessoais e mais ainda,

pelas diferenças entre as empresas privadas e as públicas. que procuramos

detectar na pesquisa e desenvolver estatisticamente.
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KATZ & KAHN (1974: 439) revelam Que "0 principal erro em lidar com

problemas de MUDANÇA ORGANIZACIONAL (grifo nosso) , tanto no nível prático

como teórico, é não levar em consideração as propriedades sistêmicas da

organização e confundir MUDANÇA INDIVIDUAL (idem) com MODIFICAÇÕES

(ibidem) nas variáveis organizacionais. li

Adaptando REINHARD (1990: 11) com observações pertinentes, temos:

liA análise da informática vis-a-vis às questões de poder (e AUTORIDADE,

acréscimo nosso) pode constituir-se numa das mais expressivas motivações na

direção da descentralização (ou CENTRALIZAÇÃO, acréscimo nosso) dos recursos

de informática para o usuário final. O importante, no caso, é a descoberta de como

viabilizar esse potencial de transformação (de MUDANÇA, idem) em resultados

concretos para a organização."

KATZ & KAHN alertam Que "abordar a mudança institucional unicamente

em termos individuais envolve uma série impressionante e desencorajadora de

suposições - suposições que com grande freqüência são deixadas implícitas." Em

seguida, afirmam que "Talvez a melhor maneira de introduzir essa especificação

nos problemas de MUDANÇA (grifo nosso) social seja examinar dois aspectos

separados da matéria: os métodos empregados para ocasionar a mudança e os

alvos a que tais métodos visam. (... ) Esses métodos para ocasionarem MUDANÇA

(ibidem) organizacional incluem o uso direto de informação, treinamento de

perícias, aconselhamento e terapêutica individuais, a influência do grupo de

pares, treinamento de sensitividade, terapêutica de grupo, fidbeque sobre o

funcionamento organizacional e alteração estrutural direta ou sistêmica"

Devido a abrangência do assunto, ficaremos hospedados na última

ênfase, isto é, na alteração estrutural direta ou sistêmica, mais próxima da realidade

deste trabalho.
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9.1.5 - MUDANÇA SISTÊMICA.

MUDANÇA DE VARIÁVEIS ORGANIZACIONAIS.

"Os desajustamentos são caracterizados pelos comportamentos e valores

que diferem dos que são habituais na sociedade."

J. KLEIN (1974: 55)

BERTERO (1978: 85) aproxima o assunto "Variáveis" ao tecer

comentário sobre que "Os aspectos de gestão de tecnologia não ligados

diretamente à inovação também foram estudados, mas sua análise se situaria

mais ao longo do que normalmente se chama de estilo administrativo, que lida

com variáveis como CENTRALIZAÇÃO, DESCENTRALlZACÃO,

AUTORITARISMO, PARTICIPAÇÃO E DESCRiÇÃO DO PROCESSO DE TOMADA

DE DECISÃO (grifos nosso). Neste trabalho, em particular as variáveis

mencionadas foram analisadas ao "longo do que normalmente se chama de estilo

administrativo"e entrando numa espécie de funil, chegamos à variável

REALIMENTAÇÃO (FEEDBACK), que, dentro da alternativa sistêmica, encontra

em W. BUCKLEY e mencionada por BERTERO (1975: 30) sua guarida, nas

seguintes palavras: "A alternativa sistêmica, advogada por W. Buckley, viria

certamente pôr termo à inadequação do funcionalismo para tratar a mudanças o

conflito e as tensões. E isto é perfeitamente claro não só a Bucktey, mas a outros

partidários da abordagem sistêmica, na medida em que os sistemas aumentam a

sua complexidade deixam de ser fechados para se tornarem abertos, ou seja,

interagirem permanentemente com outros sistemas e com o meio ambiente ·0

fato de um sistema ser aberto significa não apenas que ele se empenha em

intercâmbios com o meio, mas também que este intercâmbio é um fator essencial,

que lhe sustenta a viabilidade, a capacidade reprodutiva, ou continuidade, e a
capacidade de mudar (o grifo é nosso) 18 BUCKLEY (1974:78) afirma ainda que

a "ABERTURA DE StiSTEMA é o mais geral desses conceitos e refere-se ao grau

em que o sistema é receptivo a todos os tipos de insumo".
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A MUDANÇA ORGANIZACIONAL SISTÊMICA passa então pela

INFORMAÇÃO, como método de mudança e pelo processo de FEEDBACK OU

retroalimentação (ou ainda realimentação) num processo de homeostase, que,

conforme BERTERO (1975: 30) é um estado essencialmente harmônico e

equilibrado, que resulta de um "equilíbrio dinâmico" de trocas entre o sistema e

seu meio-ambiente. Continuando, BERTERO aduz a "Mas o que deve ser ressalvado

na explicação sistêmica da mudança é o seu caráter adaptativo (adaptative change)

que é apresentado como a tendência natural dos sistemas sociais reagirem à

mudança, ou seja, adaptando-se." Neste ponto, o assunto pode direcionar-se

para li n li focos, estabelecendo uma contaminação metodológica. BERTERO

(1975: 31) alerta para este fato ao afirmar que: "A abordagem sistêmica, quando

colocada no contexto evolutivo das ciências sociais surge bem próximo do

funcionalismo e certamente distante do marxismo e do radicalismo sociológico ... "

Continuando, BERTERO alerta que: li A abordagem sistêmica desenvolveu aparatos

conceituais para lidar com a mudança gradual, mas não com processos bruscos de

tipo revolucionário de mudança. Isto porque é suficiente à abordagem sistêmica o

análogo biológico de que a mudança está implicitamente contida no sistema e que

a evolução do sistema será a explicitação não traumatizante do seu próprio

dinamismo" .

E' interessante lembrar aqui que, em nossa pesquisa, analisamos o

tempo de mudança (radical, semi-estruturada e mais ou menos estruturada) para

o emprego da nova tecnologia representada pelo computador chamado de

INFORMÁTICA, bem como em nossas hipóteses procuramos estabelecer vínculos

com a INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO, PLANEJAMENTO, TREINAMENTO &

DESENVOLVIMENTO para a Mudança, etc. Em nossa apresentação chegamos

a comentar que a introdução de forma desordenada em algumas empresas da

Informática ocasionou mais mal do que bem, pela forma estúpida como foi imposta.

OTWAYe MALCOLN (1983: 35) laconicamente vem ao nosso encontro ao

afirmarem: "A computer-based system inflicted without any preparation of staff will

.be rejected and it will take several years to overcome the effects of this traumatic

experience. The main elements of this preparation should be gradual change and

training".
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No momento da elaboração das hipóteses, recolhidas no meio empresarial

e criadas ou adaptadas pelo autor, houve uma tendência de confusão, talvez pela

grande quantidade de informações e opções. Entretanto com o caminhar da tese

muitos pontos, antes obscuros e alguns até nebulosos, tornam-se claros e

transparentes. )
Um dos aspectos de clareza refere-se ao sistema de Informação que i1

CUSTÓDIO (1981: 27), orientado por REINHARD, desenvolve nas palavras dei 1
MASON e MITROFF (1973) (que) apresentam uma definição a partir dos elementos !

1

que compõem um sistema e que tem sido intensamente usada por pesquisadores 'I

ligados ao campo de sistemas de informação. Para MASON JR e MITROFF "um

sistema de informação consiste de pelo menos uma PESSOA de um certo TIPO

PSICOLÓGICO que se vê face a um problema dentro de algum CONTEXTO

ORGANIZACIONAL, para o qual ele necessita de EVIDÊNCIA para chegar a uma

solução (isto é, selecionar algum curso de ação) e que a evidência se torna

disponível a ele através de algum MODO DE APRESENTAÇÃO." Segundo o.

mestre, os destaques foram feitos pelos próprios autores e caracterizaram as

principais variáveis.

Assim temos as 3 variáveis centralizadoras de nosso arcabouço no

processo de MUDANÇA ORGANIZACIONAL: INFORMAÇÃO, REALIMENTAÇÃO

e o CONTEXTO ORGANIZACIONAL.

/I O alvo da INFORMAÇÃO (grifo nosso) pode ser uma mudança do papel

do indivíduo; a menos que esta MUDANÇA (idem) seja legitimada pela inovação

de penalidades e de recompensas, a mera explicação de seu novo papel não tem

a probabilidade de ocasionar novo comportamento." segundo KATZ e KAHN (

1974: 442) . Continuando, U A INFORMAÇÃO (ibidem) capitaliza sobre as forças

existentes em uma situação e não é por sí própria o motivador principal. Por

conseguinte, ela produz MUDANÇA (ibidem) somente se a necessária motivação

estiver vindo de outras fontes. (... ) Devemos aqui notar uma exceção na assertiva

de que as técnicas de INFORMAÇÃO (idem) são efetivas somente em combinação

com outra fonte motivadora. As técnicas que confiam precipuamente em emissão

de informação, são efetivas em situações ambíguas quando a falta de informação

é o obstáculo para o desempenho apropriado. O indivíduo aceita as sugestões

que esclarecem as matérias e que lhe dão uma sensação de que as coisas estão

sob controle. Nos ambientes organizacionais, no entanto, os padrões de

comportamento esperados freqüentemente são mais claros."
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KURT LEWIN, mencionado por KATZ & KAHN (1974: 445) e seus

seguidores "foram os primeiros a demonstrar sistematicamente a superioridade

do método de grupo sobre a habitual abordagem da informação para mudar a

conduta individual." Procurando manter a linha estabelecida, desta forma fugindo

a uma possível turbulência acadêmica, os estudos de KURT LEWIN e aqueles

. desenvolvidos pelo TAVISTOCK INSTITUTE. na Inglaterra. e relatados por Elliott

Jaques. são apenas anotadas e lembrados. como opções de uma segunda análise

de resultados desta tese de doutorado, para um trabalho, quiçá, de livre-

docência.

Entretanto, BUCKLEY (1971 :127/131) procura "investigar as

possibilidades da teoria da informação como base para desenvolver os princípios

fundamentais dos conceitos de "organização" e "significado" (... )como básicos

para o estudo da organização social e pessoal... A teoria matemática da

-informação" começa supondo a existência de uma fonte, que está gerando

continuadamente sinais. simbolos ou mensagens - de um modo geral, o que

denominamos variedade - e de um receptor capaz de utilizar essa variedade.

(... ) Se os elementos de uma suposta organização fossem, de fato, independentes

um do outro, de sorte que qualquer elemento pudesse inter-ragir com qualquer

outro com probabilidade igual, teríamos um caso equivalente a um conjunto de

"mensagens" emitidas de uma fonte com probabilidade igual, sem coerção

.. alguma entre elas. A "entropia" em ambos os casos seria máxima, e a

"organização", que se percebe intuitivamente ser o oposto da "entropia" seria

:~~~nula,isto é, haveria total "desorganização".
"~' ....

íji::<' Entretanto é no ambiente organizacional que ocorrem as mensagens e
~L.
~~;asações resultantes. KATS & KAHN ( 1974:468) afirmam que "A maioria das
~~~. '.~
?"organizações tem pelo menos uma espécie de fidbeque do ambiente para orientá-

las em suas operações e indicar a necessidade de MUDANÇAS (grifo nosso)

organizacionais. Este fidbeque vem da recepção de seu produto por parte da

. .clientata ou do mercado." Os autores estão tratando do Ambiente externo (Ae) de
''',''~.

,'~-,,!.:,f: .

i onde a empresa retira seus insumos e recoloca-os na forma de produtos e/ou

~;(serviços. o que caracteriza o sistema aberto.
~..• ,'~.~~L;
~;"d

~;~t
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,.~ ..
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o Ambiente interno (Ai) oferece um outro enfoque pois "existe ainda

uma outra espécie de fidbeque que deriva de seu próprio funcionamento interno~
l

(da empresa, obs. nossa). Geralmente, as organizações utilizam dois tipos dessa]

informação gerada internamente. Vejamos os dois. i
1

Um deles diz respeito ao lado técnico do funcionamento interno e implica]
c,

em uma contagem para cada cargo de produção da organização. A este respeito'

algumas fábricas ainda seguem o sistema Taylor (... ).

o segundo tipo de informação diz respeito ao lado humano dos processos

produtivos e de apoio à produção. Tipicamente, tal fidbeque alcança os escalões

mais altos somente quando algum problema se tornou muito agudo.", conforme

ainda os pesquisadores mencionados.

Se atentarmos para as duas vertentes da teoria organizacional, podemos

verificar uma de influência e embasamento na sociologia e outra lastreada n

psicologia, e mais especificamente na psicologia social. "A grande influência, que

inclusive está na própria origem do embasamento sociológico, é o modelo típic

ideal da burocracia weberiana.", da qual voltaremos a estudar quando do próxim

ponto.

E' o processo de feedback que permite trabalhar com as Unidades de

Análise na nossa pesquisa de campo e que levou a organização do questionário
em questões e sub-questões, analisadas estatisticamente, como descrito adiante.

Os autores KATZ & KAHN, continuam esclarecendo as chamadas técnicas de

Recursos Humanos que BERTERO (1975:31) desenha e coloca no devido lugar

ao afirmar que: "A colocação da teoria organizacional no contexto do

desdobramento das teorias sociológicas explica bastante os rumos da teoria, os

interesses da pesquisa e as aplicações que se tem feito das "descobertas"

científicas.



102
Quadro Teórico

Colocando na prática a visão de BERTERO, KATZ & KAHN (1974:468)

alegam que "Algumas vezes são empregados sistemas de sugestões, tanto para

a obtenção de idéias sobre melhoramento técnico como para obtenção de

fidbeque sobre os problemas humanos. Os inquéritos sobre moral e sentimentos

e atitudes de empregados, bem como de suas crenças são feitos pelas empresas

a fim de ser conseguido o último tipo mencionado de fidbeque. Se houvesse

comunicação plena e precisa linha acima, tais inquéritos não seriam necessários,

porém as barreiras para tais comunicações ascendentes são excessivamente

numerosas e fortes para que sejam ignoradas. (... ) O conceito de sistema

sociotécnico de EMERY e TRIST (1960) é correto em dar ênfase aos complexos
.-:".'1"

inter-relacionamentos dos processos sociais e técnicos. "

Estes levantamentos. criados por psicólogos normalmente, não são

utilizados devidamente pelos órgãos de Recursos Humanos para detectarem

insatisfações, inclusive com os sistemas informatizados, computadorizados e

automatizados (genericamente chamados de INFORMÁTICA) na empresa. Ou

por "ordens superiores" são esquecidos ou" por orientações indiretas e

manipulativas" são filtrados, peneirados, instilados e mesmo censurados o que

leva os empregados a terem "duas reações para tais levantamentos não utilizados.

A primeira, e talvez a que predomina, é a satisfação de terem sido solicitados a

expressar seus pontos de vista e ventilar realmente o que pensam. A outra reação

que surge particularmente quando são levados a esperar ação positiva, é a de se

sentirem frustados porque nada acontece após seus esforços para dizer à empresa

. o que está errado e o que deve ser feito."

A união da INFORMAÇÃO e do retorno da mesma através do FEEOBACK

provocam mudanças nas variáveis organizacionais, que procuram adaptar-se

pela homeostase às novas situações, provocando infinitas reações no

COMPORTAMENTO HUMANO dentro da empresa.

9.2 - ENFOQUE SISTÊMICO NO COMPORTAMENTO
HUMANO
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"A ordem social seria evidentemente perfeita, (... ) se cada indivíduo( ... )

pudesse( ... ) entregar-se exclusivamente ao gênero preciso de atividade para o

qual fosse mais apropriado (... ) , o que, considerando sob outro prisma, seria

exatamente uma perfeita divisão do trabalho.( ... )"

COMTE ( 1978: 123 )

RENSIS LlKERT (1980:117) afirma "1) todas as pessoas possuem um

forte e herdado desejo de criar e manter um senso de valor e de importância
pessoais 1· Este desejo é fonte de motivo para uma gama de necessidades. Dependendo da socialização que uma pessoa em

particular experimentou, este desejo pode produzir necessidades, tais como a de poder, a de realização, a de reconhecimento ou status, ou

a oe ser s••bmrssoehumilde 2) todos os indivíduos respondem a uma experiência com base

na relação subjetiva entre essa experiência e seus próprios valores. objetivos.

tradições, expectativas e habilidades."

THOMPSON (1975:19/23) alerta para que "Os cientístas behavioristas

não se contentam em apenas inventar conceitos: eles procurarm unir conjuntos

de conceitos em SISTEMAS (grifo do autor e nosso) lógicos que parecem

explicar uma forma de comportamento. Denominamos MODELOS (idem) esses

sistemas lógicos de conceitos." O mesmo pesquisador apresenta a fórmula de

KURT LEWIN

"C=f(P,M)

que significa que (C) o comportamento, é função (f) ou resultado da

interação entre a pessoa (P) e o meio (M). (... ) Todo dia cada um de nós usa algum

"modelo" de homem. (... ) , esforços sistemáticos e precisos para entender o

homem e seu comportamento auxiliaram-nos a identificar os modelos alternativos

existentes e algumas das implicações de se escolher um ou outro. Parece existir

uma variedade infinita de modelos para estudar o homem, mas num exame mais'

detido encontramos três enfoques ou estratégias básicas. (... ) Duas das três §
estratégias são bem estruturadas. Uma baseia-se na hipótese de que o homem é j;
dirigido primeiramente pelo conflito. Outra vê o homem como uma máquina. Ai

.~

terceira é a mais recente e talvez menos bem definida, mas a denominaremos I
modelo de SISTEMA ABERTO (grifo nosso) de homem." .~1

~,1
~
.i

J
-- - ,
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"Foram ELTON MA YO e seus associados que formularam o primeiro

desafio contra as teorias existentes do comportamento individual e organizacional.

. Fizeram-no, estabelecendo as seguintes proposições: 1. O incentivo econômico

. .não é a única força motivada a que o operário reage; (... ) 2. O operário não reage

como indivíduo isolado. (... ) 3. A extrema especialização funcional não cria,

··n'ecessariamente, a organização mais eficiente.", tudo segundo ETZIONI

(1975:108/109).

No presente trabalho, estaremos desenvolvendo em parte e como apoio

teórico, o item 2} de ELTON MAYO, procurando interagir este pensamento com os

.; .demais autores, cornopor exemplo ARGYRIS, Chris (1975:338), quando afirma

que "implícito em nossa concepção de organizações está o fato de que todas elas

manifestam três tipos de atividades, as atividades essenciais à organização ou,

simplesmente. atividades essenciais. São elas: 1) o alcance dos objetivos: 2) a

manutenção do sistema interno; e 3) a adaptação ao ambiente externo. As

atividades essenciais são, por sua vez, constituídas de muitas sub-atividades,

todas visando a contribuir para sua respectiva atividade essencial.

Como são individuais ou grupos de indivíduos os encarregados de

desempenhar essas atividades, elas devem ser definidas em termos

COMPORTAMENTAIS (grifo nosso). A seqüência desse comportamento é

composta de funcões. Estas, por conseguinte, podem ser definidas como

seqüências de comportamento que conduzem a conseqüências necessárias e

esperadas. A conseqüência esperada (objetivo) de cada função é contribuir para

o bom funcionamento das atividades essenciais (isto é, alcançar os objetivos,

manter o sistema interno e adaptar-se ao ambiente externo). Igualmente, como

finitas são as aptidões dos indivíduos, as funções devem ser "aglutinadas"em

unidades organizacionais exeqüíveis. Tais unidades constituem as tarefas, papéis

ou serviços, que geralmente são combinados e reunidos em unidades maiores

conhecidas por seções, departamentos, divisões, e assim por diante. (... ) A

interdependência das partes está em função do grau até onde uma extrai subsídios

de outra. Quanto mais subsídios uma estrair de outra, mais dependente será desta



Capo I Quadro Teórico 105

Esta dependência, esta interdisciplinaridade entre modelos de homens,

e na empresa, "modelos de executivos ou administradores", ocorre através de atos

sociais, ponto central básico de toda a estrutura da Psicologia social. BUCKLEY

(1971 :142) detalha ainda mais a situação, ao dizer que "Não se explica o ato social

estruturando-o pela adição do estímulo e da resposta; é preciso aceitá-lo como um

todo dinâmico - como alguma coisa em curso - nenhuma de cujas partes pode ser

considerada ou compreendida por si mesma - um processo orgânico complexo

implicado em cada estímulo e em cada resposta individual nele envolvida. 19 GEORGE

H MEAD. MlOd. SeI! and Society ( Chicago. Uruversrty 01 Chicago Press. 1934) p.ê , nota de rodapé n. 5. (adendo nosso)

Explica-se, a seguir, que o ato social deve restringir-se "a classe de atos que

\\~ envolvem a cooperação de mais de um indivíduo, e cujo objeto .... é um objeto

social. .. O objetivo dos atos encontra-se, pois, no processo vital do grupo e não

apenas nos dos indivíduos separados. (... ) Não é, portanto, por acidente que os

psicólogos influenciados pela moderna TEORIA DA INFORMAÇÃO (grifo nosso)

estão começando a pensar em termos semelhantes, mesmo quando pertencem à

"cabeçuda" variedade behaviorista do psicólogo.".

9.2.1 A TEORIA PRÓ-ATIVA

"Se pudassernos, de início, saber onde estamos e para onde nos

dirigimos, poderíamos melhor julgar o que fazer e como fazê-lo"

Citado por H. Igor Ansoff. Autor: Abraham Lincoln.

Nos aspectos emergentes que uma teoria de sistema aberto permite,

pois, segundo THOMPSON (1975:29) "passamos a trabalhar com um modelo

emergente em vez de um modelo altamente refinado e facilmente reconhecido."

Logicamente este modelo emergente não é estabelecido da noite para o dia, mas

"cada mudança no ambiente passa por uma evolução natural que aumenta

progressivamente o conhecimento. No estágio inicial, é possível identificar apenas

um estado geral de turbulência no ambiente, um estrépito antes do tremor de

terra.", segundo ANSOFF (1983:54).
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A INFORMÁTICA no Brasil passou por este estrépito e está na fase do

tremor de terra, que substituiremos por tremor de Recursos Humanos, quando nos

localizamos na Empresa, como ponto de referência de nossa tese.

A revista VEJA (1991 :36) resume esta situação ao dizer que "Na bolha
"

de isolamento tecnológico em que foi mantido pela reserva de mercado, o Brasil
-~~-.,.

tornou-se a maior carroça tecnológica entre os países de industrialização recente."

(... ) "O isolamento tecnológico foi fatal para a economia brasileira ". diz o

deputado ROBERTO CAMPOS, do PDS do Rio (... ) Se prolongarmos esse

isolamento ainda mais, corremos o risco de sermos riscados do mapa".

Um modelo de reatividade pode ser captado deste exemplo de
.r-

posicionamento do Brasil, pois segundo PAIVA (1989:252) .. apesar de todo o

arcabouço Jurídico-normativo construído, verifica-se que a intervenção do Estado

no sentido de promover a capacitação nacional nas atividades de INFORMÁTICA

,(grifo nosso), na prática, tem-se dado muito mais intensamente através de

políticas regulatórias."

PAIVA, cita alguns exemplos deste controle como: "controle das

importações e restrições ao investimento estrangeiro (mais) do que medidas de

caráter estruturante, apoio às atividades de Pesquisa & Desenvolvimento, política

de compras do governo e suporte de infra-estrutura. "

Como exemplo de pró-atividade, também no Brasil, verificamos o que

SEGRE(1986:122) nos apresenta quando fala que "Em relação à preocupação
~;~h- -;

dos efeitos da introdução da Automação nas diferentes áreas da Sociedade, é

;,~:~;importantedestacar o trabalho de estudo e conscientização que o DIEESE está
~:~~~~ <,

~$trpromovendo. Os documentos por eles produzidos mostram que os operários não
-?-~;' .

-:estão contra a introdução da automação em si ... Em oposição aos benefícios,

temos na redução do número de empregos e na oferta de empregos para as

gerações futuras um dos efeitos mais temidos trazidos pela automação."

ARGYRIS (1975:339) cria a simbologia "das partes" ao anunciar que

:"0 impacto das partes sobre o todo também varia em função de sua importância
-I;

relativamente às atividades essenciais da organização. Assim, uma parte central
'i. ~

'relacionada à adaptação ao ambiente externo pode ser menos central do que uma

parte periférica relacionada a essa mesma adaptação, quando a organização está

sob o ataque desse ambiente."
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Podemos entender que a simbologia das partes esteja relacionada aos

tradicionais nomes hierárquicos de departamentos, setores, áreas e semelhantes.

O autor continua: "As partes da organização também podem desempenhar

atividades no sentido de se protegerem do desequil íbrio de outras partes. (...)

Essas atividades de proteção podem ser defensivas, quando bloqueiam ou desviam

influências perniciosas de outras partes, ou ofensivas, quando procuram descobrir

dificuldades potenciais antes de influenciarem a parte. Finalmente, o relacionamento

entre as partes pode variar em termos do grau até onde elas se inibem ou se
favorecem mutuamente."

As partes reagem a um ato ou se preparam para qualquer eventual fato.

As partes transacionam com o resultado, ou estudam movimentos estratégicos
(através do planejamento estratégico, por exemplo) para os possíveis

acontecimentos no ambiente externo e interno. As partes preparam o homem e o

grupo a que pertencem, o administrador ou executivo e seus pares ou equipes de

trabalho, para a transação. principalmente se ela for emergente.

Criam-se verdadeiras "famílias" organizacionais, levando-se em conta

as realidades empresariais, principal mente a sua hierarquia, que conforme KATZ

& KAHN (1974:475) "O método de fidbeque às famílias organizacionais. da

maneira e desenvolvida por FLOYD MANN, de muitos modos é semelhante à

abordagem da terapêutica de grupo do TAVISTOCK INSTITUTE (... ) (que)

reconheceu a estrutura organizacional, mas não fez qualquer tentativa direta

para modificá-Ia. (... ) A mudança sistêmica pode surgir de pressões externas,

como quando o governo ordena a reorganização de um império industrial que

atingiu algo de posição monopolística em um determinado campo de empresa. Ou

a pressão externa pode ser o poder de um sindicato trabalhista que se infiltra em

algumas das velhas funções da administração quanto à disciplina em relação ao

empregado, às dispensas temporárias e às demissões.( ... ) A mudança de

características organizacionais é considerada como inerentemente dificultosa,

porque significa mudar tanta coisa e, naturalmente, não há duvida a esse

respeito. O que se negligencia, porém, é que a modificação de processos

organizacionais importantes, trabalhando-se através de variaveis menos

relevantes, é muito mais difícil de ser conseguida, ainda, que trabalhar através de

tais variáveis signifique menor esforço por parte do AGENTE DE MUDANÇA (grifo

nosso)."
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hffir LEWIS & PEARSON (1964: 80) mencionam que "Basicamente todo

':~upervisor deve encarar a si próprio, sua organização e seus empregados de um
~.-

c~g~ntode vista prático e basear suas ações e decisões nas condições existentes
-~;:t;;

'1ti;não naquelas que ele gostaria que existissem.~;I
l~i LlKERT (1971 :113) afirma que "A indústria está gastando somas

'~~nsideráveis no treinamento de gerentes e supervisores em técnicas de

-Relações Humanas e não obstante, os resultados são amiúde decepcionantes

'lrFLEISHMAN e outros, 1955; Foundation for Reserarch on Human Behavior,

~Y954:Mann, 1957). Uma das dificuldades parece ser a suposição muito difundida

_mas falsa de que existem modos especificamente "certos" e "errados" de

(,supervisionar. Isto conduz à crença na eficácia de certas regras de supervisão..
:recomendadas. "

LEWIS e PEARSON (1964: 38/42) admitem oferecer "ferramentas de

:~upervisão" mas alertam que: "Os termos 'prático', 'teórico' e 'acadêmico' têm

'um significado arbitrário para os supervisores. Se o supervisor pode compreender

,e aplicar qualquer princípio, o chama de "prático", sendo todos os outros teóricos

-e acadêmicos. (... ) O bom supervisor raramente apela para a manipulação a fim

de alterar o comportamento, por ser o meio menos eficiente para isso. A maneira

.pela qual o trabalhador concebe seu ambiente determina seu comportamento ... "

~~ Na busca da pró-atividade, alguns manuais, como o do SESI (1979: 100),
i~f-l\
1tprocuram "facilitar" a distinção entre prático, teórico e acadêmico

~tacrescentaríamos, e empresarial), fornecendo "NORMAS FUNDAMENTAIS" para
-."h.1-

l~ma boa supervisão envolvendo "O supervisor e a Justiça; A segurança no agir
tf:t~o seu senso de responsabilidade; Os seus erros e falhas; O Método; etc." ; em
~I

w9utro Manual, editado pelo SENAI (1972: 637 vol 4) em convênio com o

~;CENAFOR para as INDÚSTRIAS PARAMOUNT S/A, encontramos a proposta de

.~ AJUDANDO A MELHORAR A SUPERVISÃO" com enfoque para harmonia,

~;:pooperação,camaradagem, etc. Resumindo, todos os manuais de gerenciamento
:',

i~pusupervisão procuram "ensinar" o COMO fazer de uma forma pró-ativa, mas
,\'lO.
\- "

,1esqueceram o POR OU E fazer. ..
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Entretanto, LEWIS & PEARSON recebem o apoio de LlKERT (1971::

115) quando este afirma que "Uma razão para a ausência de um padrão coerente; o

entre a conduta do supervisor tal como é relatada por ele e a reação dos'

subordinados é a discrepância que existe por vezes entre O QUE um supervisor diz:.

que faz e seu procedimento real.( ... ) Existem indícios de qua alguns programas de

treinamento de supervisores aumentam esta discrepância." O resultado destes

estudos apresenta um paradoxo. que poderiamos chamar do "Paradoxo <iQ.
Treinamento", onde o absurdo acontece e o resultado é o contrário daquilo que
parece ser.

9.2.2 - ABSTRAÇÃO NA PRÓ-ATIVIDADE.

"There is every reason to conclude that lack of purpose in life and the

absence of clearly formulated goals which transcend the narrow scope of the

individual are deeply inimical to the development of potential".

ROBERT J. McKAIN (1981: 66)

Não é a elaboração de Normas e Manuais que mudará o comportamento

humano, mas, sim, permitem que o indivíduo forme a sua visão sistêmica.

Também compreendemos que nenhuma estratégia é infalível e que todo

tipo de critério pode ser alterado, para mais ou menos, no seu conteúdo, para

atingir este ou outro objetivo, conforme o autor. Neste trabalho, pinçamos da

literatura pontos que podem ser transformados em verdadeiros alicerces de

ações gerenciais e empresariais sob o enfoque sistêmico pró-ativo.

E' o caso dos critérios indicados por THOMPSON & VAN HOUTEN (1975:

31) que orientam: "1) O modelo escolhido deverá ser dirigido para o tipo de

problema que estamos enfrentando. 2) Quando dois ou mais modelos parecem se

aplicar a um problema, o mais simples é preferível. 3) O modelo escolhido não
.~ ~ >

deverá ter mais hipóteses do que as absolutamente necessárias para o nível de

conhecimento desejado. 4) Precisamos nos certificar se esse modelo de homem

escolhido pode se enquadrar nessa equação C = f (P.M)."

---------------r--
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r- Mas, será o bastante procurar estabelecer modelos, normas, padrões,

". parâmetros, ou deveremos trabalhar a nível de abstração e procurar descobrir

_propriedades essenciais, como diz ARGYRI S (1975: 166)" a razão de subir às

~'alturas da abstração é procurar descobrir propriedades essenciais sobre a

natureza da organização em geral que sirvam para qualquer organização da vida

real como uma empresa comercial. um escritório, um sindicato, etc. Se as

descobrimos. estaremos aptos a desenvolver um modelo que atenda a todos

esses tipos diferentes de 'firmas'. Não se trata de novo critério científico --na

verdade, é bastante comum o critério utilizado.

Um dos eternos desafios que o pesquisador tem que enfrentar é o de

galgar altos níveis de abstração e aí desenvolver fórmulas ou modelos que

consigam captar as propriedades essenciais daquilo que foi estudado. Depois

retorna ao mundo empírico a fim de testar, através da pesquisa, se as propriedades

descobertas são mesmo as essenciais a seu trabalho. Verifica então como é raro

obter completo êxito logo na primeira dessas viagens. Fica ciente de que muitas

jornadas como essa terão que ser empreendidas, cada qual guiada pelas

indagações surgidas da pesquisa empírica."

Na realidade, o que estamos propondo, o que estamos adentrando é a

base do Capítulo IV - QUADRO DE CONCLUSÕES & RECOMENDAÇÕES, onde

criamos modelos simplificados de Integração entre RH e Informática através de

OMIS, sob o enfoque sistêmico e com ênfase numa visão de pró-atividade.

Perseguimos então o que ARGYRIS (1971: 166) afirma ser o sucesso de

.~uma tese, "Porque se o pesquisador obtiver êxito na busca de conceitos necessários
.~'-"

:~1i':.a seu estudo terá descoberto um modelo muito mais simples de fatores causais

":ffdo que o disponível a partir da exclusiva observação da realidade empírica. Se

este modelo consegue entrar para a classe "elegante" (a que reúne uns poucos

conceitos ou modelos com os quais é possível explicar numerosíssima gama de

problemas), o pesquisador terá conseguido prestar uma contribuição valiosa para

,o alcance do válido e tão procurado objetivo de compreender o mundo real ".

•;< t Na nossa viagem rumo ao abstrato 'como diz ARGYRIS, iniciamos com
_~"" ~f"

;'}~itUmaavaliação rápida dos principais componentes da integração entre RH/INFO,
,:~., .•._.,.

:J~,,:!endocomo pano de fundo o Comportamento Humano neste processo, utilizando

~;".~ii~tomoferramentas o grande sistema técnico OMIS.
:;;.~>it
:r
~.

---."
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Apresentamos, de maneira adaptada, a estrutura deste modelo, com a

exposição das composições conscientes reais, que, segundo MARX (1982: 83),

"Não é a consciência dos homens que determina a realidade; ao contrário, é a
realidade social que determina a sua consciência".

Estamos considerando coisas isoladamente, mas que se acham unidas,

num abstrato facilitador, num processo de análise de estratégia e de

acompanhamento da pesquisa que agora empreitamos porque, segundo STEINER

& MINER (1981: 178)" ... existem orientações para a identificação de estratégias

preferidas, para a avaliação destas estratégias e para fazer as escolhas finais. A

pesquisa nada mais é do que um mergulho fundo na busca de teorias testadas que

possam ser aplicadas a este processo." Vejamos os componentes desta realidade

social. com algumas definições e estruturas básicas.

a) EMPRESAS: Entidades de cunho "real" que surgem a partir da
interconexão de todas as partes (ARGYRIS 1975: 167).

b) INDiVíDUOS: Participantes que desempenham múltiplos papéis sociais

e tendem a organizar sua conduta (real, nosso acréscimo) de acordo com as

expectativas estruturais definidas atribuídas a cada papel (MERTON 1970: 186).

c) POLÍTICA: real "aspiración a la participación en el poder, o
a la influencia sobre la distribuición dei poder, ya sea entre Estados o, en el
interior de un Estado, entre los grupos humanos que comprende, lo cual
corresponde también esencialmente ai uso Iingüistico." ( WEBER: 1974: 1056).

d) SOCIEDADE: "A anatomia da sociedade deve ser procurada na
Economia política. Na produção social da própria existência, os homens entram
em relações (reais, inclusão nossa) determinadas, necessárias, independentes
de sua vontade. O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura
econômica da SOCIEDADE, a base real sobre a qual se eleva uma
superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais
determinadas de consciência." (MARX 1982: 82).

e) SISTEMA SOCIAL: Na realidade "compreendem os comportamentoS

dos membros em desempenho de PAPEL, as NORMAS prescrevem e sancionam

esses comportamentos e os VALORES em que as normas se acham enraizadas"

(KATZ & KAHN 1974: 53)

--- '\ ..
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f) PAPEL: "As pessoas levam suas habilidades únicas,
necessidades, valores e metas para qualquer situação de emprego." (DAVIDOFF
1983: 573). "As pessoas descrevem formas específicas de comportamento
associado a determinadas tarefas. (KATZ & KAHN 1974: 54)

g) NORMAS: ..Ha sido opinión corri ente durante mucho tiempo que hay

que hacer una distinción fundamental entre expresiones (utterances) o actos-

discurso (speech-acts) 'teóricos' y 'prácticos'. Se piensa que la primera de estas

clases incluye' aserciones' y 'enunciados declarativos'(statements), mientras

que la última incluye 'imperativos', 'valoraciones' y 'expresiones normativas'.

(AOSS 1971 :11). No nosso modelo estaremos desenvolvendo as Normas

Práticas.

h) VALORES: "São as justificações e aspirações ideológicas mais
generalizadas". (KATZ & KAHN 1974:54). "Os valores não são coisas nem
elementos das coisas, (... ), então os valores são impressões subjetivas de
agradu uu desagrado que as cuisas nos produzem e que nós projetamus sobre
as cuisas. Os juizos de valor enunciam a cerca de uma coisa algo que não
acrescenta nem tira nada do cabedal existencial e essencial da coisa."
(MORENTE 1980: 298).

i) TRANSAÇÃO:" A unidade das relações sociais é chamada de

transação. Se duas ou mais pessoas se encontram ... mais cedo ou mais tarde uma

delas irá falar, ou dar qualquer indicação de ter-se interado da presença das

A outras. Isto é chamado estímulo transacional (que receberá a) resposta

transacional." ( HARRIS 1977: 35, citando EAIC BERNE).

j) COMUNICAÇÃO:" Por detrás do véu tecnológico, (por detrás) dos

véus políticos de democracia, aparece a realidade, a escravidão universal, a

;i';:~perdada dignidade humana, substituída por uma liberdade de escolha pré-

;:{f~bricada ... A forma consumista (commodity form) torna-se universal, enquanto

t:tqüe ao mesmo tempo, com o desaparecimento da competição livre, a qualidade

;,~dnerenteao bem de consumo deixa de ser um fator decisivo na sua comerciabilidade

'11MARCUSE, 1972: 14-15). (in ESCOLA DE FRANKFURT por GUARESCHI 1988:
~~f.5)."~....•..; .
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k) MUDANÇA: "A vida adulta, como as demais etapas da existência, é
um tempo de mudança, crescimento e adaptação. (... ) A mudança é inevitável e
onipresente, e ser adulto não torna a pessoa imune às transformações." ( VAN
HOOSE & WORTH 1982: 33). "A administração científica baseia-se em uma
repetida uniformidade, que não admite modificações, a não ser que estas sejam, por
sua vez, cientificamente estudadas. Dentro deste conceito cabe aos administradores:
a) esculher us métudus a serem empregados; b) escolher o equipamento e o material
a ser usado; c) indicar u pessoal para executar as operações e d) determinar o
quantum a pruduzir, bem cumu os padrões qualitativos da produção." (MILLER
1973: 61).

I) EQUIPE OU GRUPO DE TRABALHO: "E a primeira conjetura que se

\!i~: faz da inteligência de um senhor, resulta da observação dos homens que o

cercam; quando são capazes e fiéis, sempre se pode reputá-lo sábio, porque

soube reconhecê-los competentes e conservá-los. Mas, quando não são assim,

sempre se pode fazer mau juízo do príncipe. porque o primeiro erro por ele

cometido reside nessa escolha." (MAQUIAVEL 1981 :129).

m) MODELO: "E' a representação simplificada da realidade,
'1' objetivando explicar fenômenos ou prescrever medidas específicas".

(BERNARDES 1991: 48). Pudemus cunsiderar também como o estudo, a forma
ou a coisa, em tamanho menor que o real, que, cuntendo as partes essenciais
do ideal, prucura repruduzir de uma forma inteligível uma situação para a
cumpreensão e posterior aplicação ontológica.

9.2.3 - INTRODUÇÃO AO MODELO SIMPLIFICADO DE

INTEGRAÇÃO RH I INFO ATRAVÉS DE O&M - I&S

" Muitas decisões só são boas com o PLANEJAMENTO da contingênci

que as acompanha. Isso significa trabalhar um curso de ação antecipadamentE

não se trata de uma previsão, mas um mapa para viajar de A (onde se está) par

B (onde se quer chegar)."

ROBERT HELLER (1991: 211)
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o administrador é um manipulador-tecnicista. ALVES (1982: 55) explica

'que: "E' evidente que estamos usando esta palavra no sentido diferente. Manipular

tsignifica, aqui, o poder de pensar, analisar, decompor, entender e prever. A

~filanipulação não se dá na realidade, mas dentro de espaços da razão. E é esta

çapacidade de manipular racionalmente que se constitui na base para a

~''''''Í11anipulaçãoprática: a teoria lança as bases da técnica."

o administrador é um modelista. A empresa não é uma figura final,

definitiva, o que torna impossível a visão direta do real, o que leva à criação e

'elaboração de conhecimentos e sistemas provisórios. ALVES ( 1982:59) pergunta

.eresponde: "Por quê? Porque o que temos nas mãos são os modelos. Os modelos

são aquilo que conhecemos. Um modelo é um ARTEFATO construído pelo

cientista.( ... ) Para se construir um modelo fazemos uso ... de conceitos (... )

Modelos nos permitem simular o que deverá acontecer, sob certas condições.

Com o seu auxílio simulamos situações, sem que elas jamais aconteçam. Isto nos

permite ajustar o COMPORTAMENTO (grifo nosso) ou para evitar, ou para

provocar um determinado futuro.

O administrador é um planejador. Sua atividade administrativa deve ter,

conforme JAMESON (1963: 330):" Unidade, continuidade, flexibilidade e precisão ... "

Também deve ser, conforme o mesmo autor" ... bastante flexível, suscetível de se

adaptar às modificações julgadas necessárias, seja sob a pressão dos

acontecimentos ou seja por outras empresas, à qual também daremos guarida

. nesta etapa, pois todo feedback não deixa de ser uma avaliação do que está
',~," ;:.

acontecendo.

ANSOFF (1981: 31) desenvolve a idéia de que: "A realidade da

administração, particularmente da alta administração, é realmente complexa. Tem

uma natureza dilemática. Não podemos dizer sequer que somos capazes de

resolver seus problemas. Às vezes, livramo-nos deles à custa de criarmos outros

,;,Às vezes, temos dificuldade em conseguir reduzir a proporções suportáveis as

,ameaças e os perigos que a acompanham. Em raríssimos casos temos a grande

• sorte de poder resolvê-los."
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o administrador é um funcionalista-sistêmico. KAST & ROSENZWEIG

(1987:125): " ... basicamente o funcionalismo dá ênfase a sistemas de

relacionamento e à unificação das partes e dos subsistemas em um todo

funcional.(8). O funcionalismo procura ver as ciências sociais em termos de'

estruturas, processos e funções, e compreender as relações existentes entre,

esses componentes. Ele realça que cada elemento de um cultura ou instituição'

social tem uma função a desempenhar no sistema mais amplo."; BERTERO C.
1975: 28) alerta para "O foco da crítica contra o funcionalismo estrutural era sua!

;.~

fixação no que passou a ser pejorativamente designado de "sistema ", ou seja na'i

ordem estabelecida. no quadro institucuionalizado e no processo social da 1

estabilidade, controle e equilíbrio".

O administrador é um manipulador-cibernético. Na introdução desta

tese desenvolvemos os aspectos da Física e da Biologia em processo de

interdisciplinaridade. mas BUCKLEY (1971: 64) diz que: • ... podemos ainda

sustentar que os métodos da Biologia oferecem mais subsídios ao estudo da

complexidade organizada( ... ) definida como uma coleção de entidades interligadas

por uma rêde complexa de relações." Citando RAPPORT e HORVATH , prossegue

BUCKLEY "foram necessárias duas classes de instrumentos conceptuais para

entender métodos teóricos sistemáticos e rigorosos à complexidade organizada

do holista. Ambas derivam dos métodos biológicos mais antigos da teleologia

(especulações aplicadas à noção de finalidade; adendo nosso) e da taxionomia

(ou taxinomia, classificação científica, ou o mesmo que sistemática; -idem-)." (1).

BUCKLEY continua, citando os dois autores, dizendo o seguinte: "(1) A

velha teleologia voltou a ser respeitável graças à Cibernética que recorre

diretamente a leis físicas e aos princípios que governam a construção das redes

de relações causais, incluindo "realimentações" de circuitos fechados, o que

possibilitou uma definição operacional aceitável do comportamento de busca de

metas sem verdadeira teleologia." prosseguindo com a seguinte afirmação:"(2) A

distinção entre máquinas com e sem os circuitos de realimentação, que tendem

para a busca de metas, é uma distinção topológica, definível em função da teoria

dos gráficos, ramo da topologia.( ...) Êsses dois instrumentos conceituais interligados

--- a Cibernética e a topologia -- são vistos, assim, como duas disciplinas que, ao

lado de uma terceira pedra angular --- a teoria das aectsões , " estarão na base

desse ramo da Ciência que trata da complexidade organizada, isto é, a teoria da

organização. (59)"
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BUCKLEY continua e afirma:"Em síntese, portanto, o moderno enfoque

dos sistemas visa a substituir a técnica laplaciana mais antiga, analítica, atômica,

por uma orientação mais holística em relação ao problema da organização

complexa."

Socorrendo em BERTERO (1975:30), repetimos que: "O que acabamos

de indicar mostra que a abordagem sistêmica pode ser considerada mais como

aprimoramento do funcionalismo, na medida em que incorpora mecanismos

explicativos da MUDANÇA (grifo nosso), com que o parsonismo(segundo TALCOTT

PARSONS e EDWARD A. SHILS, a ordem --- coexistência pacífica em condições

de escassez --- é um dos primeiríssimos imperativos funcionais dos SISTEMAS

SOCIAIS.(35), adendo nosso) tivera dificuldades de lidar, do que como uma

contestação ou distanciamento do pensamento funcionalista. Afinal, continuamos

a nos defrontar com um sistema social em "equilíbrio", adaptando ao meio-

ambiente e realizando mudanças adaptativas para melhor responder às

modificações que ocorrem no meio ambiente."

Este é o caminho que estaremos seguindo no Capítulo IV, quando

apresentarmos os Modelos Integrativos, através de OMIS, aos RH à INFO.

Finalmente, segundo KAST & ROSENZWEIG (1987: 125/127) " ... foi

TALCOTT PARSONS que levou à adoção do funcionalismo e do ponto de vista

geral dos sistemas.( 10) Embora PARSONS afirme que deve a Pareto seu conceito

de sistemas na teoria científica, foi o próprio PARSONS o primeiro a fazer uso

integeral do enfoque dos sistemas abertos no estudo das estruturas

sociais.(11). "( ... ) Outro ponto de vista semelhante (... ) é o conceito do holismo,

estreitamente relacionado com o do funcionalismo e com o enfoque através dos

sistemas. O holismo é a concepção de que todos os sistemas -- físicos, biológicos

e sociais -- se compõem de sub-sistemas relacionados. O todo não é simplesmente

a soma das partes, e o próprio sistema só pode ser explicado como uma

globalidade. (... ) Esse ponto de vista é básico para enfocar os sistemas.( ... ) ."

Os dois autores citados continuam: "Concordamos com CHIN, quando

diz: Os psicólogos, os sociólogos, os antropólogos, os economistas e os

cientistas políticos têm "descoberto" e usado o modelo baseado nos sistemas.

Assim fazendo, eles têm-se visto à frente de uma divertida "unidade"das ciências,

pOis os MODELOS (grifo nosso) baseados nos sistemas, que os cientistas

,,,biológicos e físicos usam, parecem exatamente similares."
-:1ti~~~,
~"~-
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Ainda KAST & ROSENZWEIG acrescentam: fi Dessa maneira, o modelo

dos sistemas é visto por alguns teóricos dos sistemas como universalmente

aplicável aos acontecimentos físicos e sociais, bem como aos relacionamentos

humanos, em unidades grandes ou pequenas.(17). fi

9.2.4 - RENSIS & LlKERT

- CONFLITOS, MUDANÇA ORGANIZACIONAL e o
COMPORTAMENTO HUMANO

"Ouando se assumem pontos de vista arbitrários e opostos acerca de um

mesmo tema, o resultado é um confronto ganhar-perder que impede a solução do

problema."

RENSIS & LlKERT(1980: 184)

AGUIAR (1981: 183) afirma que, "... de modo geral, o termo (grupo) é

tomado para designar dois ou mais indivíduos que compartilham de um conjunto

de normas, crenças e valores, e que mantêm relações definidas, de tal forma que

o COMPORTAMENTO (grifo nosso) de cada um tem consequências sobre os

demais.",

Na empresa STEINER & MINER (1981: 199/205) afirmam que: "No

mundo empresarial, bem como em outras áreas, as decisões relativas à formulação

de políticas e a estratégias são, tipicamente, o produto da interação grupal.( ... )

Assim, o grupo que formula as políticas tem uma estrutura intrínsica determinada

pela estrutura organizacional da empresa.( ... ) Embora já tenham sido feitas

algumas pesquisas nos últimos anos para identificar os perigos associados às

decisões em grupo, é instrutivo começar voltando a um período anterior. Escrevendo

em 1921, SIGMUND FREUD disse o seguinte sobre os indivíduos em grupos: Num

grupo. o indivíduo é exposto a condições que lhe permitem desabafar-se das repressões de seus impulsos institivos

incoscientes.( ...) Ele corre um perigo claro se se opõe a ele, sendo mais seguro seguir o exemplo dos que lhe cercam e até

"ser um carneirinho".( ...) No todo, portanto, não é tão notável vermos um indivíduo num grupo fazendo ou aprovando coisas

que teria evitado em condições normais de vida (Freud, 1960 :22-23)".
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"Na realidade, uma organização é um compósito de suas várias unidades

de trabalho ou grupos. Para a realização da organização, tanto no caso de grupos

formais quanto informais, o importante é que tais grupos percebam seus objetivos

como sendo iguais aos da organização ou, embora diferentes, vejam seus

objetivos como satisfeitos como resultado direto do trabalho pelos objetivos da

organização.". continuando HERSEY & BLANCHARD ( 1977: 207/209), afirmam

que "Às vezes os grupos ou partes da organização entram em CONFLITO (grifo

nosso). A atmosfera entre os grupos pode influir na produtividade total da

organização" .

Segundo SCHEIN, "este problema decorre do fato de que, à medida que

os grupos se empenham em seus objetivos e atendem às suas normas, tendem a

competir entre si e a procurar prejudicar as atividades dos rivais, o que se torna

uma dificuldade para a organização como um todo. Portanto, o problema global

é o de estabelecer relações intergrupais muito produtivas e de colaboração.(19)"

"Como, uma vez criado o conflito intergrupal·, é difícil reduzi-lo, pode ser desejável

impedir o seu aparecimento"; entretanto o conflito emergente da introdução da

Informática, nas empresas brasileiras provocou o conflito a nível intergrupal.

Seguiremos a linha da tentativa de uma ação corretiva, para, por fim, chegarmos

a uma atitude de prevenção .

.. O conflito é visto como a luta ativa de cada um por um resultado

desejável para si, o qual, quando alcançado, impede os outros de conseguirem

resultado favorável a eles, produzindo, com isto, hostilidade. E' bom diferenciar",

prosseguem RENSIS & LlKERT (1980: 8/9) " entre dois tipos de conflito: conflito

SUBSTANTIVO e conflito AFETIVO. Nós nos ocuparemos( ... ) de conflitos

substantivos ...Quando existem diferenças, pode haver ou não conflito. Diferenças,

particularmente diferenças em valores, conduzem, muitas vezes, ao conflito.

Depende das características dos processos de interação as diferenças levarem,

de fato, ao conflito."

STEINER & MINER (1981: 209) complementam afirmando que "De fato,

existe um nítido paralelo entre a questão de semelhança e da diferença e a

questão do indivíduo versus grupo. Quando a decisão é essencialmente do tipo

programável (no caso, como exemplo, a introdução da INFORMÁTICA, na empresa,

--adendo nosso) indivíduos parecidos têm facilidade de programá-Ia. "

- - . - --------
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Os autores citados continuam: "De qualquer maneira, as alternativas

são limitadas e as pessoas que pensam da mesma forma geralmente podem

encontrar a resposta melhor ou correta relativamente rápido, porque podem

concentrar suas energias no 'problema e não em conflitos dentro do grupo. Mas

quando o problema exige uma decisão criativa. a diversidade tem seu valor. (... )

Assim, em decisões criativas, parece conveniente formar o grupo com pessoas

bastante diferentes, mesmo que a situação exija discussão direta inicial e

continuada"

L1KERT(1971: 142) orienta para a utilização construtiva do conflito

afirmando que "Conflito e diferenças de opinião sempre existem numa organização

salutar. viril. pois é usualmente de tais diferenças que emergem novos e melhores

objetivos e métodos. As divergências são essenciais para o progresso. mas

divergências amargas, pendentes. podem paralisar a organização. O problema se

cifra, pois, não em como reduzir ou suprimir tais conflitos, mas em como lidar com

eles construtivamente": em seqüência, LI KE RT fala das características das

empresas para lidar com o conflito, como um avant-premiére do seu livro que trata

das novas abordagens da Administração dos ConfJjtos, com destaque a afirmativa

de que, quando "Há muita segurança e confiança recíproca entre os membros da

organização, grande lealdade ao grupo de trabalho e à organização e grande

motivação para executar os objetivos da organização.( ... ) Existe maior motivação

para encontrar uma solução construtiva do que para perpetuar um conflito insolúvel."

O autor (L1KERT) encerra afirmando que: "As soluções alcançadas são,

com freqüência, altamente criadoras e representam uma solução muito superior a

qualquer das inicialmente propostas pelos interesses conflitantes (METCALF &

UI RWICK, 1940).

Lidar com os conflitos que se originam dos processos de mudança,

principalmente como conseqüência da introdução de uma nova tecnologia na

empresa e um aprimoramento nas técnicas de OMIS, é um dos principais desafios

de nossa moderna administração.
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Desafio principalmente na separação terminológica do que vem a ser

mudança individual e mudança empresarial, bem como a "falta de terminologia

precisa para distinguir entre comportamento em grande parte determinado por

PAPÉIS (grifo nosso) estruturados dentro de um SISTEMA (idem) e o

comportamento determinado mais diretamente pelas necessidades e valores da

personalidade" conforme KATZ & KAHN (1974: 440), que continuam e afirmam

que" Em suma, abordar a mudança institucional unicamente em termos individuais

envolve uma série impressionante e desencorajadora de suposições --- suposições

que com grande freqüência são deixadas implícitas. Não resta dúvida de que temos

muitos níveis de conflitos quando um equipamento. por exemplo. o computador, é
introduzido na empresa."

"Os RECURSOS HUMANOS" continuam os autores. " irão reagir desde

a mais restrita aprovação ao outro extremo, a irrestrita reprovação. Os conflitos

podem ser ordenados segundo uma importante dimensão. Em um extremo estão

conflitos recém-iniciados ou cuja origem demasiado recente não propiciou ainda

o estabelecimento de atitudes hostis permanentes entre as partes envolvidas."

Ainda segundo RENSIS & L1KERT (1980: 319), " no outro extremo do continuum,

estão conflitos em que as atitudes de cada parte, em relação à outra, são

extremamente rancorosas e hostis."

Poderemos desenhar de forma simples o chamado continuum de

AENSIS & L1KERT, e incidir num ponto um exemplo de conflito; cada empresa,

cada situação, cada departamento e talvez cada indivíduo tenha o seu próprio

ponto na escala ou regua de ordenação ou de dimensão do processo de mudança.

Na próxima página estaremos detalhando este continuum(Desenho 3).

Também podemos, como é apresentado no gráfico a seguir, acrescentar

tendência dos aspectos de Mudança organizacional dos Recursos Humanos,

m modelos simplificados conforme proposta do Capítulo IV já mencionado, com

alerta de que não há correlação entre CONFLITOS E MUDANÇAS, como pode

arecer à primeira vista, mantendo-se entretanto a integração Empresa e
mpregado.
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DESENHO N. 03

CONTINUUM

(por Tíbor Simcsik)

ADAPTADO DE Rensis & Likert

----------------------------->
CONFLITOS

recém-i niciados
terminais

(medidas preventivas) (ações corretivas)

empregados/empresas

o ~o
maturas

imaturas

MUDANÇAS

------------------------------->

Tanto no processo de CONFLITO como no de MUDANÇA, o apontar para

um valor na escala é uma questão de esforço individual e/ou grupal como uma

forma de resolução construtiva. Trabalhando sobre o sistema desenvolvido por

RENSIS & LlKERT podemos construir um plano global, ou um Plano Diretor de

, Recursos Humanos ou de Informática (PDRH ou PDI) que englobe a introdução de
1.

MUDANÇAS através de OMIS.
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Estamos de acordo com os autores guias, que afirmam que: "E' impossível

abranger, em um só capítulo, um tema que exige, no mínimo, a extensão de um

livro inteiro" (RENSIS & lIKERT 1980: 320); esta afirmação vem ao encontro da

orientação recebida na qualificação do presente trabalho, quando MEIRELLES

elenca a série de armadilhas existentes no caminho do pesquisador.

Os mesmos autores citados continuam e esclarecem que: "O plano geral

proposto supõe que uma parcela importante das pessoas influentes, envolvidas

no conflito. está insatisfeita com a situação atual e deseja agir para que sejam

efetivadas mudanças significativas. Se somente uma parte dos líderes principais

sente necessidade de mudança. será preciso que se forme um desejo de melhoria,

antes de se começar um programa destinado a criar uma rede de interação-

influência melhor equipada para resolver o conflito."

Desta forma achamos interessante para o entendimento do presente

trabalho um trabalho adaptativo e criativo como adendos à Figura 17-1 - Ciclo
de Melhoria da Organização dos autores e localizada na página 320
mencionada, visando ao nosso propósito.

Assim temos a nossa FIGURA 1 - CICLO DE MUDANÇAS, na página
seguinte, auto-explicativa.
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CICLO DE MUDANÇA

EMPO 1 (O) INíCIO DO CICLO ~-----.

ESCOLHA O MODELO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITO

E/OU DE MUDANÇA EMPRESARIAL

influência.

(2) (3)

Quantifique os agentes, Quantifique as medidas

fatores e variáveis, em termos de modelo

em relação a RH/INFO ------> desejado e faça a

diagnose da situaçãoe as redes de interação-

(4)

Crie um PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO dentro de PDRH

e PDI para a melhoria da situação atual de cada unidade

concentrando-se nos agentes, fatores e variáveis,

providenciando o TIPOR - Técnicas, Instrumentos e

Programas de Otimização de Recursos, que utiliza as

formalidades administrativas para o Desenvolvimento

Organizacional, incluindo o Profissional e o Pessoal.

(5)

AÇÃO PRÓ-ATIVA

(6) FEED8ACK

REFAÇA O CICLO (7)TEMPO 2

Figura 1 - Ciclo de Mudanças (Adaptado de Rensis & Likert-Ciclo de

Melhoria da Organização)

----------------------- ---
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MUDANÇAS ocorrem porque alteramos nosso referencial. Na empresa

o processo de mudança ocorre sempre que desenvolvemos levantamentos de

necessidades, conhecidos como LNs ( por exemplo, LNT- Levantamento de

Necessidades de Treinamento, LNC- de Custos, LNRH- de Recursos Humanos,

etc.), para que sejam atingidos os OMPs ( Objetivos, Metas e Projetos, a Longo

Prazo -LP-, a Médio Prazo -MP- e a Curto Prazo -CP-, respectivamente) e que nos

provam. invariavelmente. que o "real"da empresa está muito longe do "ideal",

Sempre este fato ocorreu, com maior ou menor aparência ou transparência,

porque, logicamente, os principais executivos, como também os operários, no

processo de manterem seus cargos e privilégios (o famoso "status quo")

apresentavam ( e ainda apresentam) a situação "sob controle", como se o "real"

fosse igualou pelo menos muito próximo ao "ideal". A introdução de novas

tecnologias, tanto na produção ( robotização e automação de máquinas) como

nos escritórios (automação das atividades repetitivas) trouxe à luz esta fragilidade

do sistema de auto-proteção, o que originou, e ainda origina, os conflitos

aparentes ou latentes entre a máquina e o homem.

a) MUDANÇA POR MODELOS

"Os riscos que hoje enfrentamos como administradores são totalmente

diferentes dos vivenciados pelos nossos antecessores."

Eduardo Ferreira Botelho(1991 :33)

Falamos que os MODELOS tentam reproduzir a realidade e tentam criar

o ideal. E' neste momento, iniciando o ciclo de um processo de mudança através

de modelos, que deveremos selecionar ou ainda melhor, desenvolver, o modelo

desejado ou ideal. Em nossa atividade de consultoria, na qual se apoia, em parte,

esta tese, encontramos inúmeros executivos que não conseguem, com criatividade

e maturidade estabelecer um modelo para a resolução de conflitos e/ou para o

processo de mudança, ocorrendo o salto desta etapa, que normalmente acaba

mal, por ser um salto no escuro. RENSIS & LlKERT (1980: 321) atiçam esta

fragilidade executiva quando afirmam que: "Freqüentemente, passa-se por cima

desta etapa, quando se quer chegar à melhoria. Porém, conforme disse CASEY

STENGEL" se você não sabe para onde está indo, será levado pelo vento para

um outro lugar qualquer". Estamos falando do número 1 entre parentêses (1) do
desenho 1 da página anterior.
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A escolha do modelo pode e deve ser manipulada, não como MAQU IAVEL

(1981: 44) que recomenda a "Quem, pois, julgar necessário, no seu principado

novo, assegurar-se contra os inimigos, adquirir amigos, vencer ou pela força Ou

pela fraude, fazer-se amar e temer pelo povo, seguir e referenciar pelos soldados,

eliminar aqueles que podem ou têm razões para ofender, ordenar por novos

modos as instituições antigas. ser severo e grato. magnânimo e liberal, extinguir

a milícia infiel, criar uma nova, manter a amizade dos reis e dos príncipes. de

modo que beneficiem de boa vontade ou ofendam com temor, não poderá

encontrar exemplos mais recentes que as ações do duque (Alexandre VI, nosso

adendo).", mas, sim de acordo com BERNARDES (1991 :183) que orienta como

sendo "uma base para administrar conflitos, cujo significado em última análise é
manter os desentendimentos grupais dentro dos limites dos efeitos integradores.

E' possível fazer isso de duas maneiras que se completam, por medidas preventivas

e por ações corretivas. caso o conflito já esteja instalado."

Esta manipulação. pura e administrativa, tem início com a estruturação

do grupo que deverá trabalhar em torno do modelo atual e aquele que será

proposto e dos aspectos participativos que envolvem a liderança constitutiva.

Conforme os autores que tomamos como modelo neste item, do presente

capítulo I, RENSIS & lIKERT (1980:321) " A participação na busca e na seleção

de um MODELO (grifo nosso) melhor aumenta a motivação para a MUDANÇA

(idem) entre os que estão envolvidos no conflito e, à medida que se descobre o

modelo desejado e à medida que se torna evidente o desnível entre o que se pode

realizar e o que realmente se realiza, cria-se uma motivação adicional para a

MUDANÇA( grifo nosso)."

Entretanto os grupos são compostos de indivíduos que possuem papeis,

e, conforme ANDREOTTI (1976: 458- 3 Vol) "Os autores PETER M. BLAU e W.

RICHAR SCOTT, falando do Ambiente Social das Organizações colocam o

problema da seguinte maneira, "MERTON fez notar que qualquer categoria simples

envolve o indivíduo não em uma, porém em uma série de relações e expectativas a

respeito do papel que ele deve representar". Inerentea essa série de papéis está
. "

a possibilidade de surgirem CONFLITOS (grifo nosso) entre as várias expectativas.
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Na introdução da INFORMÁTICA na empresa os RECURSOS HUMANOS

que estivessem envolvidos deveriam ter os seus papéis revistos desde o

RECRUTAMENTO como medida preventiva no tratamento do processo de mudança

e de se evitar o conflito. No Capítulo IV, apresentamos os nossos Modelos.

b) MEDiÇÃO PARA AVALIAR

"A tecnologia funciona melhor quando ela reorganiza a maneira como o

trabalho é feito, quando tal trabalho é feito com eficácia, não apenas com
eficiência. "

Katia Pessanha (1987: 6)

Todo empresário reconhece que fica mais facil administrar se possuir

padrões e parametros para comparar os resultados da sua empresa. Para isto

existe o Orçamento Empresarial (conhecido também como Budget) que, elaborado

com antecedência, permite acompanhamentos de hora, de períodos, de dias, de
semanas, de quinzenas, meses e anos.

LOURENÇO FILHO apresenta OCTAVIO MARTINS (1976: 6) no

tratamento de medidas, isto é, "medir uma grandeza é compará-Ia a uma da

mesma espécie, tomada como unidade". Continuando na leitura de MARTINS,

chegamos à opção da escolha entre os diferentes sistemas adotados para

associar números a coisas ou observações, como: 1) medidas propriamente ditas,

das ciências físicas; 2) medidas por escalas desprovidas de zero absoluto mas

com intervalos regulares: 3) medidas constituídas pelas ordenações, e 4) medidas

com números usados como símbolos de identificação. Fugindo do presente

trabalho, o assunto medidas não será aprofundado por questão de tempo e

espaço, como gostaríamos, tendo em vista a Teoria dos Jogos e os Jogos de

Empresa que em breve abordaremos. As medidas, entretanto são necessárias

pelo Subjetivismo dos envolvidos, por excemplo numa pesquisa para a implantação

de um computador numa empresa, ou mesmo para medir a reação dos Recursos
Humanos perante a Informática.
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MARTINS (1976: 12) alerta que se "Estendermos as experiências a

outros sentidos e a outras situações em que se possa ter como controle uma

medida objetiva do fenômeno subjetivamente avaliado, encontraremos sempre

discrepâncias análogas, havendo casos em que a discriminação é mais fácil para

certa faixa de intensidade do fenômeno que para intensidades maiores ou

menores, e são inúmeras as pesquisas de campo da psicologia experimental que,

sem exceção. confirmam essas características do julgamento subjetivo. Se isso

acontece em todos os casos em que os julgamentos podem ser controlados por

medidas objetivas independentes, não há nada que autorize a admitir que o

mesmo não se dê no caso das avaliações subjetivas do aproveitamento ..."

administrativo (acréscimo nosso).

Nenhuma mudança por modelos é possível se não houver um
acompanhamento por medidas. E' o quantitativo dizendo como está se portanto

o qualitativo, o objetivo avaliando, em muitos casos, o subjetivo. Entretanto os

agentes causadores de fatores controláveis e incontroláveís são os causadores

em primeira instância das variáveis que permeiam as unidades de análise desta

tese. Obtemos desta forma a estrutura para a segunda fase do ciclo, indicada na

figura 1-CICLO DE MUDANÇA, pelo número 2 entre parenteses (2)

A medição deve comparar o que temos de realidade e o que estamos

propondo como novo modelo.

.;
}

~
a

adequação entre a rede atual de interação e o modelo pretendido.", conforme i
RENSIS & LlKERT (1980:321). Os sistemas de medição deverão ser de ~

1

conhecimento do usuário, desde como os dados serão coletados, tratados e ~
~

apresentados, bem como será garantido o acesso a este material e ao nome dos ~
}
~
~
:~

~
t
i
~

.~

I
I

J

E' como comparar dois modelos, entretanto um objetivado e outro,

ainda, subjetivado, principalmente em relação aos graus de "profundidade da

respondentes. Todas as medições devem ser transparentes para melhorar o

projeto de Mudança e o indivíduo medido precisa estar a par desta situação.
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Cada situação enseja um instrumento particular de medição, seja ele um

questionário, uma entrevista, uma vistoria, uma pesquisa ou algo semelhante. A

recomendação de RENSIS & LIKERT (1980: 321) é de que" esses instrumentos

deveriam medir as variáveis particulares importantes para a situação, com a

exatidão que se deseja. As vezes, nas primeiras fases de um programa de

melhoria (ou de mudança, acréscimo nosso), serão necessárias somente

estimativas gerais e não medições precisas. Neste último caso. havería disperdício

de tempo e de recursos, caso se procurasse obter dados altamento precisos."Ver
Figura 1, o número (3).

"Ao se planejar (cf. n.4, na Fig. 1) que dados colher e como usá-los para

se conseguir melhoria ( ou mudança, adendo nosso), dever-se-ia dar bastante

atenção a que os interrogados respondessem ao questionário de duas formas:

primeiro. descrevessem a situação como eles a vêem agora, e depois, contassem

como gostariam que fosse. (... ) A discrepância entre a situação presente e aquela

da qual as pessoas gostariam pode ser usada, por conseguinte, para se

desenvolverem planos de ação e para se motivar o comportamento em direção da

melhoria pretendida"(ver n.S na Fig.1); esta é a posição de RENSIS & LlKERT

(1980: 321) sobre a qual se apoia nossa tese na projeção do questionário. Temos,

então, nosso segundo quadro do Modelo Simplificado de Integração entre INFO e

RH na empresa através de OMIS estruturado, como podemos observar no Capo IV.

c) FEEDBACK INFORMATIVO DA MUDANÇA

"Só com participação há aprendizagem; só com participação há mudança."

Francisco Gomes de Matos (1982:112)

" O conceito de modelo ", segundo ARANHA & MARTINS(1992: 156),

" não é um conceito claramente estabelecido. Modelo pode ser uma maquete, um

esboço, ou até uma teoria. As vezes faz-se distinção entre modelo e teoria,

mOstrando-se como uma teoria pode ter diversos modelos ou pode modelar-se de

várias maneiras. Segundo o professor americano KNELLER, o conceito de um

(...)modelo teórico é um conjunto de pressupostos sobre um objeto ou um SISTEMA

(grifo nosso).( ... ) Um modelo teórico atribui ao objeto ou SISTEMA (idem) que

descreve uma estrutura ou mecanismo interno que é responsável por certas
.propriedades desse objeto ou sistema."
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Uma estrutura ou um mecanismo interno pode ser considerado o SISTEMA

DE FEEDBACK, ou a RETROALlMENTAÇÃO, que no nosso caso está relacionado

com o informativo do processo de mudança(números 6 e 7 na Figura 1). ,
~

A medição de um processo de mudança ocorre pela necessidade do i
Is

agente de mudança possuir indicadores que mostrem em qual direção está

seguindo. Entretanto estas medições devem chegar ao interessado de forma

completa, correta e, principalmente, no tempo e espaço certos. Para isto ocorrer

é necessário que ha.ja um processo ou sistema de realimentação contínuo,

conhecido como feedback ou retroinformação.

Existe em INFORMÁTICA uma filosofia de modularização (isto é, criar
módulos simples. partindo-se da complexidade do programa) que recebe o nome

de "Oividir-para-Conquistar -(MARTIN & McCLURE, 1991: 75), que abrigaremos

na etapa que. de posse dos dados obtidos pela medição, analisa, interpreta e

desenvolve o diagnóstico dos mesmos, criando as informações para comparação

com o modelo escolhido ou criado. Segundo RENSIS & LlKERT (1980: 321)

"Quando as pessoas planejam medições, ficam ansiosas para ver os resultados e

para observar que sugestões os dados oferecem. Ficam, todavia, um pouco

apreensivas. O FEEOBACK das medições. por isso. deveria ser feito a modo de

apoio e não ameaçador. O clima deveria ser de encorajamento para uso construtivo

dos dados e não para uma resposta defensiva."

Também existe em RH uma filosofia de Avaliação de Cargos e de
Desempenho, que recebe diferentes nomes à qual também daremos guarida

nesta etapa, pois todo feedback não deixa de ser uma avaliação do que está

acontecendo. Esclarecemos, como citado por MITRAUO (1973: 5): " A avaliação

de cargos, entretanto, não goza de aceitação universal. Seja pela autonomia que

retira da gerência, de estabelecer salários a seu arbítrio, seja pela incompreensão

de alguns empregadores e empregados de suas reais finalidades, seja ainda

pelas limitações da própria técnica que, fazendo-a dependente de processos em

grande parte empíricos, exigem permanente controle e avaliação de resultados,

somente possível através de adequada estrutura organizacional e de pessoas

plenamente habilitadas na organização. SCHLEH chega a discordar inteiramente

da própria avaliação de cargos, afirmando ser um sofisma o que se depreende do

comentário usado com freqüência ao avaliar um cargo: "a avaliação de um cargo se

refere a este, não ao homem que o desempenha".

,
. _.--"
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Em nossa opinião isto se afasta da realidade. Basicamente, ao avaliar

um cargo, deve-se avaliar não o próprio cargo, mas o efeito ou influência do

operário. no seu exercício".(7) (... ) Entretanto. o autor parece colocar a avaliação

de cargos em conflito com a avaliação de desempenho, afirmando ser apenas

possível a segunda, o que nos leva a concluir que uma não exclui a outra e que

ambas são fundamentais para o fortalecimento do feedback num processo de

mudança. principalmente quando das alterações em Organização, Métodos,

Informação e Sistemas de uma empresa e de Recursos Humanos.

LOOI (1968: 131/132) diz que "Parece que ... a avaliação é meramente

um instrumento disciplinar ou salarial codificado de modo a servir apenas a um

órgão controlador central. (... ) Avaliação de Desempenho pode ser definida como

uma técnica de obtenção de informações (feedback, nossa intervenção) sobre o

COMPORTAMENTO DAS PESSOAS (grifo nosso), em períodos regulares de

tempo com base em resultados previamente estimados (medição. nossa

intervenção). visando medidas de melhoramentos da eficiência individual ou

outras medidas administrativas, tais como remuneração, promoção, transferência

e demissão". No fundo, a AO, como é conhecida a avaliação de desempenho,

serve para promover os valores de lealdade e de prevenção, manutenção ou

correção de conflitos. No primeiro caso, segundo URIS (1979: 83), "Está

desaparecendo rapidamente do cenário empresarial aquele tipo de lealdade à

empresa que se inspirava no velho paternalismo."

URIS continua: "Em outras palavras, o paternalismo está morto como

técnica eficaz de direção. A lealdade, se é que ela vai existir mesmo, deverá partir

de outros pontos.", um dos quais, acrescentamos, é o feedback, pois como diz

ainda o autor citado "Entre o empregado e o empregador há um relacionamento

que pode ser construtivo." LOOI, entretanto adverte, logo em seguida à definição,

é que a AO chega ao superior imediato e que na maioria das opiniões, ele ( o

superior) "é sempre uma pessoa insensata de quem convém desconfiar".

o aspecto desconfiança faz com que o feedback tão necessário num

processo de mudança seja um problema empresarial, principalmente quando a

hierarquia que leva a uma formalidade unipresente é rigida.
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RENSIS & LIKERT (1980: 132/133) desenvolvem a idéia de que "Em

organizações hierárquicas, como as corporações, dever-se-ia tomar precauções

para assegurar que as medições serão usadas com a finalidade de trazer melhori

e que não serão usadas para punições. Todos os supervisores poderiam receber

os dados que mostram como seus próprios subordinados vêem o jeu
comportamento e como reagem a ele.( ... ) Em uma situação de CONFLITO {grifo

nosso) é importante dar aos líderes, aos supervisores e aos seus grupos a

assistência que precisam para interpretar plena e corretamente os resultados das

medidas obtidas, seu significado e suas implicações para a ação.( ... ) Os dados

que sugerem a necessidade de melhoria deveriam ser tratados como a evidência.

de oportunidade de serem assimilados e não como evidência das inadequações
atuais.( ... )A fase de análise, interpretação e diagnóstico deveria ser efetivada em'

todos os níveis e em todas as partes da redede interação-influência em que S9

está pretendendo alcançar melhoria.", por exemplo, quando ocorre a introduçao

do computador na empresa, quando se procura informatizar uma produção, ou,'

mais simplesmente, quando a INFORMÁTICA chega aos RECURSOS HUMANOS

na empresa, os processos de MUDANÇAS deveriam estar sob contínuo processo

de MEDiÇÃO e FEEDBACK dentro da rede de interação-influência existente em

cada departamento, entre departamentos e a nível hierárquico acima e abaixo.

Com este posicionamento, alertamos que devemos tomar o devido

cuidado para aquilo que BITTEL (1982: 172) chama ser a fuga do controle "e o

feedback do progresso no sentido de metas e MUDANÇAS (grifo nosso) em

MÉTODOS (idem) pode chegar muito tarde até o supervisor", não restando então

muito o que fazer, a não ser tentar "apagar incêndios".

O feedback informativo da mudança é o elemento chave nos processos

de Reorganização, de Implantação, de Oportunidade, de Criatividade, de

Inovação, de Competitividade, etc., cabendo ao administrador estabelecer o
Planejamento, nos quatro níveis (PF,PE,PT e PO) para diminuir aos níveis

suportáveis pela organização os CONFLITOS entre RECURSOS HUMANOS e

INFORMÁTICA, através de técnicas aplicadas a OMIS. Neste ponto temos as

fronteiras dos nossos Modelos Simplificados de Integração, conforme apresentado

cetathadarnente no Capítulo IV, para cada uma das UNAN estudadas e Hipóteses

confirmadas ou não.
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d) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA MUDANÇA.

" O que não se planeja hoje não se faz amanhã ..•

Auren Uris

NIETZSCHE (1981: 29) propõe "Eu vos ensino o super-homem. O

homem é algo que deve ser superado. Que fizestes para superá-lo?", poderemos

responder: o Planejamento Estratégico.

ALBUQUERQUE (1987:37) afirma que: "A importância do

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (grifo nosso) para as organizações é tida,

atualmente, como incontestável. Durante algumas décadas, a maioria das

empresas. mesmo que de maneira inconsciente. executavam algumas atividades

de natureza estratégica, ao fixar metas e controlar sua execução para as diversas

áreas funcionais, ou ao considerar e prever as seqüências de suas decisões. a

longo prazo."

Logo em seguida, ALBUQUERQUE diz que: "Em sua obra Planejamento

Empresarial, ACKOFF (1982: 1) (grifo nosso) conceitua planejamento como a

definição de um futuro desejado e os meios eficazes de alcaçá-Ios. Esta

definição, embora um tanto quanto genérica, revela mais duas faces do

planejamento: o processo de tomada de decisão e a determinação de meios para

a consecução dos objetivos pré-fixados. Mais adiante, ACKOFF (1982: 4) (idem)

define planejamento estratégico como o "planejamento empresarial a longo prazo,

que é orientado para objetivos-fins (mas não apenas para estes)". Na verdade, o

autor vê o planejamento estratégico como um processo contínuo, compreendendo

quatro preocupações principais: horizonte de tempo maior (longo prazo); amplitude

ou abrangência (ao nível de administração de cúpula); especificação de objetivos

e metas e meios de alcançá-Ias; e relacionamento da organização com seu

ambiente externo,", preocupações que foram exaustivamente detalhadas no

trabalho mencionado.

Nossa preocupação prende-se primeiramente a uma parte deste processo

Contínuo, ou seja, a sua abrangência no tempo, considerado como longo prazo.
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Vejamos o que LODI (1968: 41) escreve sobre este aspecto administrativo

. e que vem ao encontro do corpo deste trabalho. "A empresa não vive isolada do

meio externo como um caramujo. Os alvos do negócio dependem do ambiente
sócio-econômico da empresa, de sua posição na macroeconomia.( ... ) Esses

objetivos são traduzidos em políticas do negócio, melhor dizendo, em REGRAS

DO JOGO (grifo nosso). Em seguida a Empresa fixa objetivos a longo prazo parai

si e para cada uma de suas unidades. Os objetivos a longo prazo são geralmente
um Plano Diretor ou Plano Ouínquenat."

Percebemos desta forma a ligação íntima entre PLANEJAMENTOl

ESTRATÉGICO e aADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA captada de forma oetalhada,

por ANSOFF (1981: 45) que diz que "A administração estratégica éj
entendida aqui como um SISTEMA (grifo nosso) escolhido de administração, quej

enfatiza sua própria flexibilidade, isto é, que provoca o aparecimento de programasl

estratégicos inovadores, que busca a MUDANÇA (grifo nosso) da própria pOlítica,

que avalia mais o desenvolvimento do potencial para MUDANÇAS (idem) futura

do que o desempenho a curto prazo, e que entende os fundamentos do poder e

das características culturais dentro da organização porque aí estão os principa.i

geradores de sua própria flexibilidade."

Em segundo lugar, nossa atenção estará voltada para o Planejament

Estratégico como resultado da fase anterior, onde ocorreram as análises

interpretações e avaliações. Resultado deste enfoque é que estaremos trabalhando

com o Passado, o Presente e o Futuro (PPF) para detectar os pontos fracos d

real e os fortes das atuais operações, que no nosso caso específico voltarn-s

para a introdução da INFORMÁTICA na empresa.

O sistema PPF é aparente e explicitado por MILLER (1973: 41) quand

alerta que "O planejamento e o controle são cíclicos ou contínuos e têm luga

simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo em que se planeja para o FUTUR

(grifo nosso), controla-se a execução de um planejamento anterior (PASSADO

adendo nosso). Assim sendo, em qualquer tempo que examinemos as tarefas d

um administrador, veremos que consistem no seguinte: A) Planejamento. B~
~

Análise das realizações passadas e controle da situação atual (PRESENTE, idem),j
1

e C) Modificação dos planos futuros à luz da experiência passada e da situação ,
presente (regra PPF, adendo nosso). "



capo I Quadro Teórico
134

RENSIS & lIKERT (1980: 323) estabelecem para o presente, em

relação ao passado, as ações que devem ser tomadas para o futuro ao dizerem

que: "se o diag nóstico mostrar inadequações de caráter estrutural o plano de

ação deverá buscar a sua correção. Um exemplo de fraqueza estrutural é a

ausência de uma rede de interação-influência eficiente que ligue diretamente as

pessoas ou grupos, cujo comportamento e atividades precisam ser coordenados.( ...)

A falta de ligação funcional cruzada resulta em excessivos conflitos

interdepartamentais, e traz sérios problemas para a produtividade e para os outros

aspectos do desempenho. ": ora, esta fraqueza estrutural consideramos como

aquela relacionada aos pontos de suporte da estrutura. ou seja. a ORGANIZAÇÃO.

os MÉTODOS, as INFORMAÇÕES e os SISTEMAS, conforme nossos modelos

apresentados no Capítulo IV. Com o presente Planejamento Estratégico estamos

destacando a atuação do mesmo nos SISTEMAS.

REINHARD (1990: 65), MEIRELLES (1988: 321) e TORRES (1989: 45)

mencionam NOLAN (RICHARD L.) como autor responsável pelo PLANEJAMENTO

de um sistema de desenvolvimento de processamento de dados na empresa, que

resumidamente pode ser caracterizado através de 6(seis) estágios: INICIAÇÃO,

DISSEMINAÇÃO. CONTROLE. INTEGRAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO DE DADOS e

MATURIDADE.

Sobre estes 6 estágios há uma advertência de MEIRELLES que faz

"Notar que o perfil dos tipos de aplicações ou dos SISTEMAS (grifo nosso) muda

conforme a empresa evolui."; e TORRES afirma: "que qualquer padrão de

evolução se torna uma referência muito fraca e limitada," devido à amplitude das

transformações e MUDANÇAS próprias de cada empresa.

RENSIS & lIKERT citados acima, propõem princípios e conceitos que

devem ser aplicados quando ( por exemplo, na preparação de um Plano Diretor-

PD) ocorre o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO destes 6 estágios mencionados:

"1) Concentre os esforços de ação sobre as variáveis causais, tais como

comportamento de liderança e estrutura. Não tente mudar, por ação direta, as

variáveis intervenientes como as de motivação e controle.( ... ) (pois) qualquer

melhoria que ocorra será, provavelmente, pequena e transitória e haverá,

freqüentemente, deterioração nas variáveis causais, com resultados
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2.( ... )

3. Envolva todo aquele cujo comportamento tem que ser mudado para

trazer uma melnorta desejada no planejamento (estratégico, adendo nosso) da

ação a ser tomada. (... ) é especialmente importante fazê-Ias participar no
planejamento do esforço de ação.

4. Use evidência objetiva e impessoal, na medida do possível, dentro do

processo de planejamento da ação. Isto inclui o uso de requisitos situacionais e

de discrepância entre as medições que descrevem a situação atual e o modelo

desejado. Caso se disponha de medições que mostrem o que o pessoal deseja, j

-gelas também podem ser usadas. !
!,

5. Use os objetivos de integração e os intereses mútuos na tomada de ~
fidecisão que produz o plano de ação. '

a) Qual é a filosofia de informações (e sistemas) que a empresa deseja

perseguir, incluindo o grau de disseminação de recursos pretendido, a autonomia

desejada para as áreas (em termos de SISTEMAS de Informações), entre outros
aspectos;

6. Na medida em que as circunstâncias permitirem, faça com que as

pessoas nas posições mais poderosas e influentes assumam a maioria das

iniciativas e se tornem ativas no programa de melhoria (acrescentamos, sejam
pró-ativas ... ). ~.

j,

7. Mantenha o plano de ação em uma atmosfera de apoio e procure
aplicar o princípio de relacionamento em todas as oportunidades."

Todas estas recomendações servem para traçar o que podemos chamar

de Filosofia de um Planejamento Estratégico para a Informática no processo de

Mudanças do Comportamento Humano na empresa através de OMIS, ou ainda, .,

conforme TORRES (1989: 53), devidamente adaptado para a situação de sistemas
que colocamos entre parenteses, ou seja:

.. O planejamento (estratégico) de INFORMÁTICA (grifo nosso) deve
atentar para três preocupações básicas:
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b) Como as tecnologias de informações (e de sistemas) podem contribuir

para um melhor posicionamento estratégico, econômico e organizacional para a
empresa. (... );

c) Como a empresa deve tratar a sua evolução. em termos de atualização

e capacitação permanentes quanto às tecnologias de informações (e Sistemas)."

SIMCSIK (1992: 144 VOL I) une a idéia de MODELO e de

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO quando afirma que: "O modelo de planejamento

varia nas empresas e de profissionaJ.. .. entretanto, algumas atividades são

encontradas em qualquer modelo que se construa, adapte ou copie, como por

exemplo: * coordenação geral do Planejamento; * coleta de dados e obtenção
de Informações; • avaliação da situação atual; • tempo objetivo e subjetivo:
• previsão do futuro; • implementação e acompanhamento; • Sistema

Administrativo de Planejamento-SAP.·

O tratamento do Planejamento Estratégico para e da Mudança possui

inúmeros componentes objetivos e subjetivos. Como um resumo geral, apelaremos

para REINHARD (1990: 285) que, coordenando a publicação, apresenta o
trabalho do Prof. A. AMARU MAX/MIANO, reproduzido no seu trecho principal:

O livro ORGANIZA TIONAL DIAGNOSIS, de Harry Levinson (Cambridge:

Havard University Press, 1976) é uma espécie de manual de diagnóstico de

organizacões. Seus dois capítulos iniciais tratam do estudo e dos procedimentos

iniciais do consultor de uma organização. (...) mas os dois capítulos iniciais fornecem

indicações úteis para qualquer agente de mudança (que o mesmo autor, algumas

linhas antes, classificara como um consultor de 0.0. em sentido restrito. Em

sentido amplo ... qualquer responsável pela implantação de MUDANÇAS (grifo

nosso) organizacionais ou tecnológicas, que acabam afetando a estrutura).

Os mesmos autor e coordenador apresentam que a "Mudança

organizacional pode afetar e ser afetada pelos mecanismos da motivação de

diversas maneiras.( ... } Como uma manifestação do COMPORTAMENTO HUMANO

(grifo nosso) nas organizações, a motivação para o desempenho é influenciada

pelo próprio indivíduo e pela situação em que ele se encontra."
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E' interessante o ponto de vista dos dois profissionais mencionados em

relação a técnica motivaccional. Dizem: "A motivação para o desempenho pode

ser entendida como uma reação favorável, ou desfavorável a uma proposta de

mudança, no caso específico a que esta resenha se refere", e, no nosso caso, no

processo de MUDANÇAS pela introdução da INFORMÁTICA na empresa.

e) AÇÃO E RETROAÇÃO EM RH/L~FO ATRAVÉS DE OMIS.

"Nas estratégias de luta pelo poder, o que parece importante é desvendar

o segredo ou a mentira do outro. Mas desvendar o segredo ou a mentira também

pode ser uma mentira.

JOÃO ALMINO (1986: 43)

BUCKLEY (1971: 81/84) afirma que "A transição dos SISTEMAS (grifo

nosso) mecânicos para os SISTEMAS (idem) adaptativos, de processamento de

informação, está intimamente relacionado à transição de um sistema relativamente

fechado a um sistema aberto.(. ..) Costumam concordar os teóricos dos sistemas

em que um princípio básico, que inspira tais mecanismos intencionais, ou

buscadores de metas, está corporificado no conceito de "REALlMENTAÇÃO"(18)

(Grifo nosso ).

BUCKLEY continua: "Encara-se a noção de REAL! MENTAÇÃO (idem)

como se esta, afinal, removesse o antigo misticismo associado à teleologia pela

sua redefinição em termo operacionalmente respeitáveis. Como afirmou ANATOL

RAPOPORT (grifo nosso), a tendência é positivamente para a explicação em

função de causas eficientes que operam no espaço e no tempo imediatamente

presentes, e não de causas finais (ou acontecimentos futuros, requisitos de

sistemas ou funções básicas)."
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Por que estamos frisando tanto a realimentação (ou feedback) neste

trabalho e neste momento, quando devíamos estar tratando da ação e não de uma

possível reação? O questionamento exige uma constatação prática, talvez ainda

não empiricamente provada, mas que a vivência tem levado a este posicionamento.

Isto é, é mais simples falar, escrever e fazer um Planejamento Estratégico como

atividade administrativa do que acompanhar. alterar e medir a sua ação e,

principalmente. estabelecer a forma de realimentação ...

Conforme NIETZSCHE (1981: 31) "O que há de grande, no homem, é ser

ponte, e não meta; o que pode amar-se, no homem, é ser uma transição e um

ocaso." situação em que se encontra qualquer Planejamento Estratégico, que,

sendo ponte. seja ação. no ocaso ... para que seja eterno na realimentação ...

RENSIS & LlKERT (1980: 324) recomendam que "dever-se-ia repetir o

ciclo de aperfeiçoamento", a cada um ano. chegando-se a n ciclos, conforme

as necessidades, dentro do espírito de tempo. Cada ciclo merecerá o seu

Planejamento Estratégico mas a verdadeira ação irá ocorrer pelas técnicas de

OMIS graças às informações obtidas pela Teoria do Feedback já desenvolvida e

mencionada como suporte para esta tese.

Vejamos mais detalhes segundo BUCKLEY (1971: 84/85) que afirma

que "O conceito de REALIMENTAÇÃO (grifo nosso) foi agora vulgarizado e é,

com muita freqüência equiparado simplesmente a qualquer interação recíproca

entre variáveis. Entretanto, como princípio subjacente ao comportamento de

busca de metas (que chamamos de OMPs-Objetivos, Metas e Projetos - obs.

nossa) dos SISTEMAS (grafo nosso) complexos, envolve muito mais do que isso.

(...) Os SISTEMAS (idem) controlados pela realimentação se consideram dirigidos

para metas e não apenas orientados para metas, visto que são os desvios do

próprio estado de meta que dirigem o comportamento do SISTEMA (ibidem), muito

mais do que qualquer mecanismo interno predeterminado, que procura às cegas."

O autor, mencionando Ciberneticistas (WIENER. McCULLOCH, PITTS;

BERTALANFFY, ASHBY e NEUMANN), behavioristas (MILLER, GALANTE A e

PRIBRAM) e psicologistas (VICKERS, NOTTERMAN e TRUMBULL). afirma que

" A Sociologia, contudo, ainda não sentiu o impacto da moderna pesquisa dos

SISTEMAS (grifo nosso)."
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BUCKLEY (1971: 88), citando KARL W. DEUTSCH, diz que para este

autor "a realimentação ... é uma noção mais complexa do que a simples noção

mecânica do equilíbrio, e promete tornar-se um instrumento mais poderoso das

Ciências Sociais do que a tradional análise do Equilíbrio.(27) No entender de

Deutsch, dizer que um sistema social está em equilíbrio implica dizer que: (1) êle

voltará a um estado particular quando pertubado; (2) a pertubação vem de fora

do SISTEMA (grifo nosso); (3) quanto maior a pertubação, tanto maior a força com

que o SISTEMA (idem) voltará ao estado original; (4) a velocidade da reação do

SISTEMA (ibidem) à pertubação é, de certo modo, menos relevante --- uma

espécie de atrito ou defeito que não tem lugar no equilíbrio 'ideal ': (5) nenhuma

catástrofe pode ocorrer dentro do sistema mas, depois de perturbado o equilíbrio,

quase nada se poderá dizer sobre o futuro da sociedade."

As técnicas de OMIS procuram construir o equilíbrio na empresa.

através dos comportamentos dos indivíduos e do emprego do instrumental de

forma correta. Entretanto, OMIS para isto fornece uma série de normas e

procedimentos, que se tornam padrões de comparação para a manutenção do

equilíbrio. Quando ocorre uma MUDANÇA no sistema, o desiquilíbrio se instala,

havendo necessidade da intervenção prática de OMIS para reinstalá-Io, através

da resolução dos conflitos emergentes.

RENSIS & LlKERT (1980: 325/333) propõem a "Ação preventiva" para

"Evitar a formação de um conflito" alegando ser "Uma forma eficiente para superar

o CONFLITO (nosso grifo) é o de antecipá-lo, antes de qualquer distúrbio, a fim

de criar forças que conduzam a uma ação construtiva." Continuando, transportam

que "Uma forma adicional de minimizar o CONFLITO (idem) é a de evitar que se

forme um relacionamento de adversários em situações potencialmente conflitantes.

O papel de adversário possui características de ganhar-perder.", posições

facilmente encontradas na introdução de uma nova tecnologia na empresa,

principalmente quando a nova tecnologia é acompanhada por novas contratações,

sem a devida preparação dos empregados existentes.

__. r---------==:;.
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Na página seguinte apresentamos os dois Esquemas Gráficos que

hamos seguindo a linha de raciocínio dos autores citados.

Vejamos a proposta explicativa das figuras: "O uso de uma terceira

rte para se ajustar a construir uma rede de interação-influência (que) ... obedece

, t'eoria de equilíbrio de HEIDER(1975) e a teoria de HARARY, NORMAN E

ATWAIGHT(1965)(grifo nosso) (... ), como de mostrado pelo Esquema Gráfico
, ,

,:!:'fL 1, mostra a influência de uma terceira parte na situação de conflito ( F=. ,.:,J..;;',

<~~p:residente da firma; U = presidente sindical; T = terceira parte).( ... ) ; os.-. ·_:,·_~t

, ;;~'~relacionamentosentre T e F e entre TeU são positivos (+) já que refletem atitudes.~.

ráveis entre as partes. As atitudes desfavoráveis entre F e U são demostradas

lo sinal negativo (-) . Qualquer ciclo ou situação em que haja um número impar

, sinais negativos. segundo o esquema gráfico. possui um sinal negativo. e está. ,J!.•.p

'.~mdesequilíbrio. Já que o estado de desiquilíbrio é a falta de equilíbrio, as forças'~.
jlentro da situação buscam atingir um estado de balanceamento, em que não haja
',i.\;

'~numero impar de sinais negativos. ou seja, todos os sinais são positivos (+) ou
',~~ , .

'~~xisteum número par de sinais negativos (_)".
: ·.~ê

, ,A4~~' A mesma linha de raciocínio aplica-se quando ocorrem múltiplas partes

,ro conflito, conforme o Esquema Gráfico n.2, onde, segundo os autores" as

udes intensamente hostis entre A e B são mostradas pelo duplo sinal negativo

. A teoria de equilíbrio, como demostrado pelo esquema gráfico n.2 (adendo

o) apresenta a influência de mais de uma terceira parte em uma situação de

)Iito (A e B = partidos hostis; C e O = terceiras partes). A marcante hostilidade

, A e 8 (a) abre caminho (b) e (c) para a mútua confiança em C e D.

"ROTULO NÃO IMPORTA" afirmam RENSIS & LIKERT (1980: 336) " ...é

'levante, e às vezes até contraproducente, usar o rótulo. Tudo o que é

, cessário é que o problema seja resolvido e que os processos de interação-

luência se aproximem, o máximo possível, das características daquilo que

amos por conveniência" de OMIS, para que o modelo simplificado de

ração RH/INFO possa ser aplicado na realidade, o que transformaria a

ia desta tese (acadêmica) na prática do trabalho (empresarial), e a

omendação da ação numa oportunidade de realimentação.

Os rótulos de nossos esquemas gráficos são apenas Rótulos ...
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d) HOSTILIDADE AMIZADE

ESQUEMA GRÁFICO N. 1 - TEORIA DO EQUILíBRIO

AÇÃO DE TERCEIROS

T T =Terceira Parte

F=Presidente de Empresa

u-Presíoents de Sindicato

F U

ESQUEMA GRÁFICO N. 2 - TEORIA DO EQUILíBRIO

MÚLTIPLA AÇÃO

AIS - Partidos hostis (intensamente hostis)

a)

CID - 3as Partes

b) A

L
C + O

c)

+ +

C + O

S

-6
C + D

C + O

A B

+[2~}
C + O

A +

+ [»«J---+--'7'I .;
C + D~

MUTUA CONFIANÇA
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9.2.5 - TEORIA DOS JOGOS NO COMPORTAMENTO HUMANO

"Se um homem deseja crescer e

redir, as pessoas que o cercam, devem também desejar crescer e progredir

ar dispostas a ajudá-lo nesse objetivo."

Chris Argyris(1975: 38)

"De uma forma ou de outra, ganhar-perder parece ser a estratégia

redominante na resolução de conflitos. Confrontação, reivindicações

ansigentes e ultimato tornaram-se, atua. mente, a forma de tratar as diferenças

"~'I'.~rn'undamente acentuadas .... afirmam RENSIS & LlKERT (1980: 64). Seguindo,

autores informam (p.325) que "O sistema legal dos Estados Unidos é formado

'-\~obre o modelo de adversários. Esta é. também, a orientação predominante no

f- .~~·nsino de muitas escolas de direito. Recentemente, contudo, alguns advogados

j':~;'e'stão mudando de uma abordagem de adversário ganhar-perder para uma

li!i(,rientação ganhar-ganhar, resultando em uma solução mutuamente benéfica
""(f"

;"para todas as partes conflitantes."
r' .~

A introdução da INFORMÁTICA na empresa provoca mudanças da forma

gerir, " Entretanto, a gestão de uma empresa repousará sempre sobre

cisões humanas, mas está na linha não só da automação como na da gestão

. ,"entífica de só requerer a intervenção humana onde ela for absolutamente

ecessária e indispensável. ", afirma CANTANHEDE (1983: 131/133), que continua:

desenvolvimentos da gestão científica estão grandemente condicionados aos

s complexos eletrônicos para o tratamento das informações ou para o

cessamento de dados », A pesquisa operacional é uma disciplina nova que se

'propõe preparar decisões utilizando certas aplicações matemáticas. (... ) A pesquisa

:/operacional tem por fim, sendo dado um fenômeno de organização (que pode ser
~,:~_.~'.,,:~~~,.

~:~;Wümconflito que leva a posição de ganhar x perder, adendo nosso), um objetivo (e

/~~\:umúnico) escolhido pela decisão superior ligada a esse fenômeno, e restrições ou

"~'7l~9'ondicionamentos, procurar o ótimo para esse objetivo, ou seja, a melhor ou as

"i1~:~plelhoressoluções para atingir esse objetivo. Sem objetivo, ou com vários objetivos,
.z;ª noção de pesquisa operacional não tem sentido. (... )".
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As medidas preventivas (por exemplo, convergir todas as forças para u~

determinado objetivo estabelecido pelo grupo) e as medidas corretivas ( pO}

exemplo, Negociação, Mediação e Arbitragem, entre outras) não impedem qu9'

ocorram disputas como a mencionada por BERNARDES onde há um interessadq,'

mas também conflitos intergrupais, mais comuns dentro do enfoque sistêmico.\ t

o autor citado continua: " Além disso, em certos casos, a pesquisa

operacional traz a solução para um problema estatístico: os dados são imutáveis ;,
o objetivo é definido, o problema ( às vezes complicado) é equacionado e os

computadores dão os algarismos que representam a solução ótima."

o administrador quando alia a sua gestão aos modelos matemáticos que'

a pesquisa operacional coloca a sua disposição para a melhor tomada de decisão,

e resolução de problemas (como a teoria das filas, dos estoques, da programação:

linear, a Teoria das Simulações e a Teoria dos Jogos) interfere no conflito

decorrente das interações de pessoas e grupos na forma de comportamentos,

abordados pela Sociologia, que tomamos como matéria paramétrica para o;

presente trabalho. como explicitado no seu decorrer.

Assim o termo CONFLITO pode ser enfocado, como sugerido por

BERNAR DES (1991 : 181). para quem: "o sentido dado ao termo é de ação. como'

sendo o processo de procurar obter recompensas pela eliminação ou;

enfraquecimento dos competidores (HORTON & HUNT, 1980, p.257). O conceito

pode parecer muito drástico por referir-se aos extremos da luta armada de

revoluções e guerras, porém é uma questão de grau, pois ocorre um CONFLlTO~

quando o empregado, desejando o lugar vago do chefe, procura eliminar a

concorrência dos colegas levando ao conhecimento da diretoria fatos

desabonadores, falsos ou verdadeiros. (... ) Dessa maneira, pode-se dizer que o'

conflito envolve: 1. tecnologia - relaciona-se a desentendimentos quanto a'

produtos, processos e insumos. (... ) 2. Instituição - (... ) 3. Sentimentos - decorrem

das frustações internas que induzem à agressividade para com os outros, nele~'

gerando sentimentos de hostilidade que reforçam o processo pelos revides dos

agredidos.", o que nos leva a acrescentar o CONFLITO ao estado de beligerância

do ganhar versus perder, inclusive com a aplicação da Teoria dos Jogos - TJ.
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Assim, segundo RENSIS & LlKERT (1980: 67) "Quando ocorre um

ito intergrupal com a orientação para ganhar, dá-se também uma perda total

eresse por qualquer outro resultado como, por exemplo, o de encontrar uma

çáo mutuamente aceitável.( ... ) Há um aumento imediato na lealdade grupal e

pírito de equipe. Trata-se muito mais de algo de natureza superficial do que

Igo duradouro, porém, cresce notavelmente. Os membros cerram as fileiras,

siasmam-se e cada um começa a trabalhar com afinco (MULDER e

MERDING, 1963). "; continuando, os autores dizem que, "na disputa ganhar-

roer (... ) a liderança no grupo se concentra, com rapidez, em uma única ou em

cas pessoas. Surge, bastante rapidamente, uma estrutura de poder definida.

vezes, as pessoas agressivas ou aquelas que melhor e mais claramente

',expressam assumem o comando. As vezes, aparecem, em posições de

c[-çomando,os que gostam de LUTAR (grifo nosso). " HARAIS (1977: 305) resume

um posicionamento de Vencedores e Perdedores : "As.em dois exemplos
~ 1':••

~,:'~alternativas de Hamlet eram "ser ou não ser". Nossas alternativas nacionais são.:. .~

.vencer ou não vencer" a luta contra o comunismo internacional. Ganhar é mais

, importante do que ser, pelo menos é o que parece ... (... ) Dizem que o comandante

"da operação (tomada de uma aldeia no Vietname, esclarecimento nosso) declarou:
'Tivemos que destruí-los para salvá-los".

HERSEY & BLANCHAAD (1977: 209) afirmam que: "Quando esses
' ,

..;·'éonfrontos de vitória-derrota ocorem entre dois grupos ou duas equipes, embora
-;

\finalmente haja um vencedor, o perdedor (se não existe uma vitória bem clara e
··~~:~~~r,ê

:~';;'âécisiva)não fica convencido de ter perdido, e a tensão intergrupal fica ainda

~~;{:maiordo que antes do início da competição. Se a vitória é clara, o vencedor-";";:~'~ji:.

::\]'~reqüentemente perde sua superioridade, torna-se complacente e fica menos. ,

"?interessado pela realização do objetivo. Neste caso, o perdedor freqüentemente

cria conflito interno, ao mesmo tempo em que tenta descobrir a causa da derrota

ou alguém que possa ser condenado. No entanto, se ocorrer reavaliação, o grupo

pode reorganizar-se e tornar-se mais coeso e mais eticiente.(24)"

Percebemos que a estrutura sistêmica apoiada na teoria da realimentação

é um campo tertil para os conflitos e o ganhar-perder, cabendo ao executivo

.'e'mpregar suas habilidades no sentido de "expert" no tratamento das questões
reais e subjacentes.

s.=:::..;---------------------_ ...~- ,-
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organização, mas também os objetivos globais nacionais ou sociais .. (... ) As

exigências de precisão, rapidez de ação e discernimento necessários à realização;

de determinadas tarefas, dentro de cada elemento do sistema de ação, são,:

igualmente importantes .. (... ) A pesquisa operacional pode ser caracterizada:,;,

como um instrumento aperfeiçoado da gerência que se destina a lidar com as)",

condições complexas, não-lineares, probabilísticas, dinâmicas, conservadoras e"~

irracionais, do mundo em que vivemos. Trata-se de um mundo em que ai,:

sobrevivência da orqamz ação impõe o planejamento."

SUC KLEY (1971 :89/90) é claro quando afirma que: "A teoria da '

realimentação, por outro lado, não empurra o "atrito" para o fundo do quadro, mas

é capaz de lidar especificamente com o "atraso" e o "ganho" entre acontecimentos

colidentes.( ... )

Finalmente, podem reconhecer-se quatro ordens sucessivamente mais ·

elevadas de intenções: (1) a busca da satisfação imediata; (2) a auto preservação,

que às vezes requer o afastamento da primeira; (3) a preservação do grupo; e (4)

a preservação de um processo de busca de metas além de qualquer grupo. ",

intenções estas propícias para a teoria dos jogos da Pesquisa Operacional.

" ... a maioria dos que executam pesquisa operacional se familiarizou'

mais com ciências básicas do que com engenharia ou administração. E' de se

esperar, portanto, que os MÉTODOS (grifo nosso) utilizados em pesquisa

operacional se aproximem mais daqueles das ciências básicas do que dos de

3ngenharia. As atitudes e o instrumental predominantes são os da física, mais do

que os de eletrotécnica; de psicologia e sociologia, mais do que os de administração

de pessoal.". conforme McCLOSKEY e TREFETHEN (1956: 14/21).

Os mesmos autores continuam afirmando que: "A orientação da pesquisa:

operacional no sentido das ciências básicas permite explicar sua grande

preocupação com a experimentação. (... ) A pesquisa opercional se preocupa mais'

com a "otimização" das operações de toda a organização do que com o

aperfeiçoamento de apenas uma divisão dessa organização.( ... ) Essa interação,

ou "feed-back"(realimentação), entre os elementos do SISTEMA (grifo nosso) de,

ação exige que a gerência coordene as atividfades dentro de cada elemento ~

principal, de tal modo que sejam atendidos, não apenas os objetivos globais da;
,
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WEISSELBERG & COWLEY (1976: 174/185) alegam que: "Sob muitos

os, a teoria dos jogos, que se preocupa com o risco assumido em situações

nflito, é a mais complexa, menos desenvolvida e menos aplicável das muitas

cas da decisão científica de que temos falado até aqui. Potencialmente, no

to, uma vez que a própria vida, e o mundo dos negócios em particular, é

ialmente uma questão de confronto e concorrência, ela poderia ser a mais

rtante e mais amplamente usada de todas as teorias que vimos discutindo.

Trata-se de situações em que, embora o objetivo seja maximizar ganhos ou

,'nimizar perdas, temos pela frente um oponente ou concorrente que quer fazer

amento o mesmo ... e o ganho dele é a nossa perda, ou vice-versa. Por

nseguinte, qualquer que seja a estratégia que elaborarmos, teremos de levar em

nta certas atitudes possíveis de parte de nosso oponente ou rival. Estas

ituem, logicamente, situações de jogo (daí o nome) porém também incluem

'tas situações da vida real. .. A maior parte do crédito pela criação da teoria dos.;;"{'.

:.)ogos (i.e., a aplicação da matemática a conjunturas de conflito) é de JOHN VON
" . .-;..

"NEUMANN e OSKAR MORGENSTERN, que escreveram a esse respeito em seu
-'!

.. livro Theory of Games and Economic Behavior, publicado em 1944. ( ... ) O
;

objetivo pode ser maximizar os ganhos, ou minimizar as perdas, em face das

estratégicas à disposição de um oponente que consideramos esperto (ou, pelo

menos, sensato). (... ) (Estratégia, por sinal, é todo um curso de ação completo,

;~[jJmlance que não pode ser invertido, depois de escolhido).( ... ) No atual estágio

j;de desenvolvimento, a teoria dos jogos pode ser aplicada apenas às situações

i~~~ompetitivas mais elementares. Na vida real, existe muito CONFLITO (grifo

;.:nosso) com pouco conhecimento dos trunfos ou vantagens, ou até mesmo sem:;,<-J!

~inuitas informações necessárias para delinear com precisão a situação competitiva.~.ii:'

~~(... ) Conquanto a teoria dos jogos deva ter cada vez mais importância para o~~..

executivo do futuro, a maior contribuição que pode prestar no presente

provavelmente seja a de proporcionar a infra-estrutura na qual se possa trabalhar

.sstss problemas ultra-complexos que entram na categoria de conflito".

STEVE JACKSON (1989:111) utiliza a idéia de CONFLITO. nos seus

"Roleplaying Game",(RPG), conhecidos como GURPS (Generic Universal

Roleplaying System) cuja "origem está relacionada a jogos de batalha (war)" onde

'a vida real confunde-se com a aventura e a fantasia, e que permitem aos

RECURSOS HUMANOS pensarem na INFORMÁTICA de forma criativa e dinâmica.
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a) JOGOS DE EMPRESA· JE

"A percepção é a chave do Comportamento. O modo como as pessoas

vêem as coisas determina sua forma de agir. Se suas percepções são distorcidas,
irão refletir-se em seu ccrnportamento".

RENSIS & LlKERT(1980: 67)

.As mudanças que a INFORMÁTICA ocasiona através de Organização,

Métodos, Informação e Sistemas (OMIS) dos RECURSOS HUMANOS visam a ~

manter a empresa competitiva e atualizada. "Para desenvolverem internamente '

sua competitividade, as organizações necessitam assumir postura inovadora, no

sentido de definirem estratégias empresariais comprometidas com a inovação

que determinem as diretrizes tecnológicas e mercadológicas de sua atuação",

conforme opinião de FISCHER (1992: 59/60), que continua. ·0 comprometimento

ocorre quando o processo de inovação é internalizado, deixando de ser um

objetivo externo e transformando-se em característica intrínsica à organização.

Ele passa, então, a atuar na promoção do espírito empreendedor, propulsionando

a emergência de vantagens comparativas que definirão o diferencial de

competitividade (Marcovitch, 1990), Entre os elementos propulsionadores desse

processo de formulação de competitividade interna destaca-se o

DESENVOLVI MENTO TECNOLÓGICO (grifo nosso), reconhecido como fator'

crítico essencial por todos os estudiosos do tema ( RATTN ER, 1988). No entanto, '

o processo de internalização desse desenvolvimento depende da existência de

MODELOS (grifo nosso) organizacionais e de gestão sintonizados com as.

profundas transformações que ocorrem em uma organização na busca de elevar;

o patamar da eficiência de seu desempenho."; continuando FISCHER diz: "Nesse; .
sentido, escreve FLEURY(1990): A procura de modelos de gestão que viabilizam :

novas formas de interação entre os indivíduos, as categorias profissionais e a:

organização surge com maior prioridade no discurso e mesmo na prática de certas.; .

empresas. E essa procura ocorre por não se tratar apenas de absorver Inovações]

tecnológicas que modificarão o processo produtivo e, eventualmente, algumaS

características das relações internas. A postura inovadora da organização obriga;.

o REDESENHO DE SEU FORMATO, A REDEFINIÇÃO DOS MODELOS DEi.

GESTÃO ADOTADOS E A REVISÃO DE PROCEDIMENTOS E PRÁTICAS (grifO

nosso) compatíveis com esses novos modelos."
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Sem dúvida, podemos indicar como um polo centralizador de processos

mudança, para atender à postura inovadora descrita por FISCHER e FLEURY,

organizações, os chamados Jogos de Empresa, como uma atividade dentro

UNAN que denominamos de Treinamento, Desenvolvimento & Reciclagem
E/DES/RECI).

MOTOMURA (1980: 147) define "O jogo de empresa (como) é um jogo

simulação voltado ao mundo dos negócios", resumindo jogo como uma
;,,,-,,-:;,,t(:;
)"~'ãtividade livre, física ou mental, onde conforme regras pré-estabelecidas, duas ou(. ;~';f>.,

. ''';t'mais pessoas colocam suas habilidades a serviço de uma conquista, sendo
r

.~,~encedoras do jogo, definindo também quem são os perdedores; em relação à}':#.-~~~;':J'

·~.:·simulação. procura no Novo Aurélio o detalhamento para explicar a experiência

. numa determinada situação. que poderia acontecer ou reproduzir-se na vida real.

. A fusão do primeiro com o segundo permite formar o Jogo de Simulação ou os

populares Jogos de Empresa (JE), desenvolvidos para o treinamento em processos

, de MUDANÇA, muito próprios para a introdução da INFORMÁTICA na empresa,

'principalmente na preparação dos RECURSOS HUMANOS, através da

compreensão e desenvolvimento das técnicas de OMIS.

Os JE- Jogos de Empresa recebem diversas classificações conforme

diferentes estudiosos. Optamos em seguir a sugestão de MOTOMURA (1980:

::::149), identificando os Jogos Sistêmicos (onde a ênfase está na interrelação e

• interdependência entre os departamentos e demais áreas da empresa), os Jogos

Humanos, onde o caráter humanístico predomina e os mistos. No caso específico

..•desta tese a escolha de Jogos Mistos pode ser apropriada para o treinamento e

~.~esenvolvimento, envolvendo a formação e reciclagem de líderes, avaliação de
~r~'~i,f:.

:(potencial de crescimento e de planejamento de carreira, e, com destaque especial,

para os processos e sistemas de tomada de decisão.

Os JE- Jogos de Empresa podem ser decompostos através de regras,

componentes, jogadas e suas análises, desempenho de papéis e estabelecimento

de cenários futuros. A preparação do instrumental e o estabelecimento do

comportamental desenvolvem todo um conjunto de habilidades necessárias para

a participação e desempenho num programa ou projeto de J E-Jogos de Empresa.
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o domínio de um JE-Jogo de Empresa exige em paralelo o domínio dos ..

indícios de MUDANÇA, ou seja, dos DADOS CONJUNTURAIS e das~

INFORMAÇÕES ESTRUTURAIS, conforme MONTENEGRO & BARROS (1988: :

6), pois um JE não se esgota nunca; sendo jogo, é variável e multifacetado, pOis:

renova-se a cada jogada, a cada jogador, a cada idéia e a cada enfoque. Cada

expansão ou contração da empresa em destaque e/ou de um jogador em'.

particular, teremos sempre novos cenários. Assim, ganha aquele que conseguir ~

acertar ou chegar o mais próximo dos cenários futuros.

NEUMANN & MORGENSTERN, citados por CHIAVENATO (1983: 501),

afirmam que: "A Teoria dos Jogos foi proposta inicialmente pelo matemático,'

húngaro JOHAN VON NEUMANN, sendo divulgada amplamente a partir de 1947, ~

com sua obra em parceria com Oskar Morgenstern, propondo uma formulação'

matemática para a análise dos conflitos. "Se tivermos condições hoje de'

tentar dirigir o caminho para o futuro, não resta dúvida que os conflitos que:

poderão surgir já estarão equacionados dentro dos chamados "cenários futuros"."

SIMCSIK (1992: 541 VOL I) afirma que "O uso do computador em jogos

de simulação poderá apresentar e analisar diversos fluxos de caixa sob dlterentas

condições de incerteza e risco (situações negativas ou delta), bem como'

representá-los em condições positivas ou alfa e, sem dúvida, em condições-

neutras de mercado (situação beta). O uso de Modelos de Simulação para prazos

de um, dois, cinco, quinze e até vinte e cinco anos é comum em empresas de

porte, inclusive sob o título de jogos de treinamento, através de estudos de caso"

ou cases, vividos em cenários futuros ... "

A análise dos JE-Jogos de Empresa integrado com Cenários Futuros

torna-se, dia-a-dia, uma poderosa arma de trabalho, um instrumento de atividade

profissional e de integração entre o ser humano e a máquina.

b) CENÁRIOS FUTUROS - CF

J

"Alguns acreditam que os objetivos dos proprietários é sempre á',
I

maximização do lucro; outros crêem que é a maximização da riqueza." f
1

LAWRENCE J. GITMAN (1987: 11) ~< ~



No estabelecimento de Cenários Futuros. podemos utilizar três ou mais

étodos. conforme o enfoque e seus inúmeros modelos. BETTELHEIM (1976: 77/

) menciona o "Método Normativo". consistindo em fixar as normas ... (onde se

e) medir. para cada plano. o descompasso entre certos objetivos provisórios e

ão 'os objetivos "desejáveis"; os modelos derivados deste método são os relacionados

de ~~m os Produtos. o sistema de Marketing. de Finanças. etc.

ue
" ..
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BRESSER & MOTTA (1986:281) afirmam que: "Os computadores

sformar-se-ão. certamente, em auxiliares inestimáveis da administração de

la, facilitando suas decisões de duas maneiras: por um lado, os computadores

ssarão e selecionarão com imensa rapidez todas as informações de que os

inistradores de cúpula necessitem para tomar suas decisões; por outro lado,

computadores farão cálculos, analisarão alternativas, simularão o

. mportamento não só da própria empresa mas também de seus concorrentes."

O segundo Método é o Comparativo que se baseia na observação das

mudanças que ocorrem na estrutura e demanda de um determinado bem, serviço

os -ou atividade, seja interna ou externa. Estas comparações, ainda conforme o

es . . mesmo autor "devem ser efetuadas com prudência"; como modelos derivados

no temos as taxas financeiras, de crescimento de investimentos, de consumo de

es eletrecidade, de aço, carvão e semelhantes, bem como de população, do PIS. do

os ~~próprio mercado e principalmente dos concorrentes.

de
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Um terceiro Método citado é o Analítico, que essencialmente estático e

.f;'~passivo,conforme ainda o mesmo autor "não deve ser o único a ser empregado,

~t(mas) deve ser complementado pela abordagem mais dinâmica e mais ativa

~fornecida pelo método comparativo". Entretanto, apesar desta recomendação, o
~-~..',.
41autorconsidera o método analítico como fundamental" para fixar OMPs, através

de vários modelos como estimativa de demanda, a utilização "máxima das

capacidades de produção instalada e existente", avaliação do "fundo de

investimentos disponível para aumentar a produção de bens de consumo", etc ..

Os JE-Jogos de Empresa e os Cenários Futuros abandonam as formas

tradicionais de tomar decisões e de resolução de problemas e propõem um

enfoque moderno na resolução de conflitos entre os homens e entre homens e

máquinas, utilizando técnicas avançadas graças ao emprego do processamento

-,eletrônico de dados.



Para se chegar a isto as mudanças nos RECURSOS HUMANOS, através ori~

de OMIS pela INFORMÁTICA ,nas empresas, devem começar pelos executivos, Ta:

pois conforme a NESTLÉ (1990: 11) "E' importante que os diretores das empresas

(participantes dos jogos, adendo nosso) se alterem para manusear o terminal,
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Os JE, partindo de decisões programadas (com dados repetitivos e

adequados, com certezas históricas e condições estáticas) chega aos CF.

Cenários Futuros (com dados incompletos, inadequados e mínimos, em ambiente.

de incertezas e condições em mutação constante devido ao dinâmismo) através

de ferramentas modernas, baseadas em MODELOS matemáticos e estudados
pela Pesquisa Operacional-PE.

Podemos definir como "Cenários Futuros" o ambiente em que a empresa

gostaria de estar e atuar em uma determinada época do futuro e para o qual

movimenta no presente recursos humanos e materiais, utilizando-se de subsídios

do passado, próprios e de terceiros visando criar situações, fatos e sistemas

agora no presente. para colher os resultados depois, no futuro.

pois num futuro bem próximo todos terão algum contato com ele. Como todos os

participantes do Curso (de JE, adendo nosso) - Chefes de Departamentos,

Gerentes de Fábrica, Gerentes de Filial e Chefes de Centro de Distribuição -- não

têm um conhecimento profundo sobre as áreas em que não atuam, procuram

orientá-los no sentido de trocarem de setor dentro das empresas no Jogo. Assim

quem trabalha com Vendas pode ir para Finanças, da Produção para Marketinq.

Enfim, procuramos fazer com que os diretores mexam com atividades import

mas que na vida real não são a sua especialidade".

A Folha de São Paulo(FSP), traz a opinião de ANTONIO CARLOS AIDA

SAUAIA, 40, da Faculdade de Economia e Administração da USP, desenvol

doutorado sobre o assunto. "Para ser bem-sucedido, o participante deve anteve .
possíveis ameaças e sucessos."

GOLDSCHMIDT amplia o leque dos JE-Jogos de Empresa introduzind .

o na área mercadológica, onde diz que "A importância fundamental de

trabalho está, em nosso entender, relacionada à possibilidade de que o mes

sirva como um elemento adicional para a melhor compreensão dos intrin

aspectos do marketing moderno, ao invés de fornecer elementos definitivos pa

a solução de quaisquer problemas mercadológicos de nossas empresas."

15
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o Prof. MARIO TANABE(1990:11) afirma que: " O Jogo de Empresas,

ecido como Gestão Simulada de Empresas, foi criado em 1956, quando a

ciação Americana de Negócios incentivou alguns professores de Política de

cios a criar algo no sentido de ajudar a gerência das empresas a sentir o que

IC> •••,•••••••va nas empresas como um todo. Ele começou ligado aos computadores,

enta que facilita muito o desenvolvimento e a conclusão das jogadas.".

A dualidade JE-Jogos de Empresas e CF-Cenários Futuros traz para a

a realidade a oportunidade de tornar mais amenos os processos de

DANÇAS, quaisquer que sejam as suas origens na empresa; uma vantagem do

ego destas técnicas é a oportunidade de utilizarem as teorias organizacionais

urna forma clara em cada momento, principalmente a sistêmica, apesar de que

porte ainda esteja alicerçado na Administração Científica, que também dá

m à chamada Pesquisa Operacional, uma forma talvez indireta de homenagear

O resultado da conjunção JE com CF é o crescimento das relações

rpessoais, principalmente através da comunicação participativa e de um

hecimento mais humanizado e com mais "humor" da empresa e do que ocorre

re seus muros e divisórias.

c) ATUALIDADE DA PESQUISA OPERACIONAL· PO

"As atividades de produção constituem a base do sistema econômico de

a nação, já que são elas as responsáveis pela transformação dos recursos de

pital, materiais e humanos em bens e serviços de maior valor."

JOSEPH G. MONKS (1987: 1)

BRESSER & MOTTA (1986: 279) desenvolvem a idéia de HERBERT

ON em relação à atualidade da Pesquisa Operacional e chegam à conclusão de

"Na verdade, tudo indica que nesses setores (de produção e de apoio aàmesma,

a nossa) o 'julgamento' do administrador já pode ser substituido com vantagem

a decisão matemática (que chamaremos de modelos matemáticos, intervenção

a) obtida através do computador."
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Os dois autores continuam: "Além disso, testes já provaram que essas~

técnicas em um grande número de situações são economicamente vantajosas nas

grandes empresas, de forma que cada vez se torna menos justificável que

compradores, controladores de produção e controladores de estoque intervenham'

nessas decisões."

MODELOS MATEMÁTICOS são exatos em contrapartida aos MODELOS'

COMPORTAMENTAIS, onde ocorrem as probabilidades subjetivas, tornando os

resultados incertos. Em ambos os casos, os MODELOS procuram representar·"

alguma coisa que poderá vir a acontecer ou estabelecem padrões, ou pelo meno~ .

parâmetros de respostas, com uma razoável esperança que ocorra. Os Jogos de

Empresa e os Cenários Futuros utilizam dos dois modelos em suas diferentes'

formas de emprego, principalmente em problemas de tomada de decisão e';

resolução de problemas. O processo onde ocorrem estas aplicações é conhecido

como o processo de Pesquisa Operacional, que tem suas origens nas pesquisas'

taylorianas, mas com emprego de métodos e sistemas atualizados e modernos.'
.,

MILLER & STARR, citados por CHIAVENATO (1983: 499), afirmam que:

"A PESQUISA OPERACIONAL-PO utiliza qualquer meio científico, matemático ou'

lógico, para fazer frente aos problemas que se apresentam quando o executivo.

procura um raciocínio eficaz para enfrentar seus problemas de decisão."

CHIAVENATO adiciona que: "A abordagem da PO, incorpora a abordagem sistêmica

ao reconhecer que as variáveis internas e externas nos problemas decisórios são;

inter-relacionadas e interdependentes." ACKOFF, ANSOFF e CHURCHMANN"

também são citados pelo autor mencionado, ao dizer que a PESQUIS~

OPERACIONAL é "a aplicação de métodos, técnicas e instrumentos científicos

problemas que envolvem operações de um sistema, de modo a proporcionar, aos

que controlam o sistema, soluções ótimas para o problema em foco".

BAUM (1964: 373) analisando PO induz a uma escolha racional quandq

afirma que "Em administração, temos duas escolhas: a de basear nossas,

decisões em dados organizacionais; e a de 'vagar ao sabor da corrente', como sr
costuma dizer.( ... ) O que afeta todo o problema do manuseio de dados él
naturalmente, a questão de interêsse.( ... ) Através da aplicação das técnicas de
PO, as atividades nebulosas ou confusas se assentam firmemente no seu IU9at

-- e êste critério disciplinado produz mais vendas, além de reais poupanças e

dólares."
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WEISSELBERG & COWEY (1977: 9) " Será que o executivo precisa

-se uma espécie de gerente de tráfego de problemas, para que possa

á-los a outrem? Infelizmente, a resposta no geral é afirmativa, ..... e oferecem

"série de ferramentas para sanar esta irregularidade, inclusive a PESQUISA

ERACIONAL, que segundo os dois autores "é melhor conhecida pelo amplo

que faz de MODELOS (grifo nosso) e técnicas matemáticas (programação

r, teoria dos filas, teoria das probabilidades, simulação, etc.), os quais

rvsrn a uma finalidade principal: maximizar a eficácia das operações. ": os

ores continuam, abordando um dos pontos cruciais no processo de introdução

INFORMÁTICA na empresa, alegando que: "Talvez ainda mais importante para

. ecutivo sejam a sua abordagem e o seu método de análise --- a PESQUISA

PERACIONAL (grifo nosso) vale-se de equipes interdiciplinares para evitar a

perespecialização, e mantém-se fiel ao método científico ao enfrentar situações
exigem solução."

A Pesquisa Operacional como verificado utiliza ferramentas matemáticas,

duzidos a modelos matemáticos de análise e simulação que são empregados

ações ou sistemas de ação específicos. JOHNSON (1956: 18) alega que "Para

tender como a PESQUISA OPERACIONAL (grifo nosso) poderá ajudar a

erência a satisfazer integralmente seu potencial, torna-se necessário examinar

is intimamente os sistemas de ação a que se destina servir. A ação, usada com

sentido, é produzida pela organização sistemática de homens e máquinas em

. stemas homens-máquinas tais como indústrias ... A PESQUISA OPERACIONAL

. ifo nosso) envolve o estudo das interações possíveis entre homens e máquinas

ntro dêsses sistemas e objetiva tomada de decisões, organização (tanto formal

mo informal) e comunicações internas, bem como elementos de operação que

.roduzem a transformação física de inputs em outputs da organização. (... ) Essa,

...nteração, ou FEEDBACK (REALIMENTAÇÃO) (grifo nosso), entre os elementos

... o sistema de ação exige que a gerência coordene as atividades dentro de cada

lamento principal, de tal modo que sejam atendidos não apenas os objetivos

lobais da organização, mas também os objetivos globais nacionais ou sociais.( ... )

ipESQUISA OPERACIONAL (idem) tem por objetivo o âmago dêsse problema de

bntrôle --- como garantir que todo o sistema funcione com plena eficiência e ao
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(Código de Malines-1959: 94/95)

Concluímos que a PESQUISA OPERACIONAL ao procurar garantir que·

todo o sistema empresa funcione, tanto a nível de Recursos Humanos como:

Materiais, está assumindo um enfoque sistêmico destes dois recursos, pOis·

segundo ,MORSE (1956: 118) "A Pesquisa Operacional diz respeito não à matéria:

em si, às máquinas ou aos homens individualizados, mas à operação como um
todo; às táticas de batalha, ao planejamento estratégico e logístico para operaçõas]

futuras, à inter-relação entre flutuações de vendas, nível de inventários e ~

planejamento de produção, ao fluxo típico de produtos ... "

9.3 - ENFOQUE SISTÊMICO NOS RECURSOS HUMANOS

" Os direitos individuais são inatos, porque as suas condições de;

existência se acham reunidas desde o nascimento: tais direitos se referem à

própria pessoa individual e ao exercício das suas potências. Porém só se.
atualizam por obra pessoal do titular, ou pela sobrevivência de uma causa de\

aquisição. eficiente ou instrumental. "

Código de Moral Política

o sistema "homem" procura exercitar a sua potencialidade através de,

várias maneiras, sendo uma delas, pelo trabalho. Este fato não é novidade, desd~

a expulsão de Adão e Eva do paraíso. "E' igualmente trivial dizer que o mesmq

objeto é uma coisa quando considerado de um ponto de vista e outra, muit?"

diferente, quando examinado de outro ponto de vista.", conforme BERTALANFF'6<

(1977: 314/315), que continua: "A percepção é universalmente human~, ~

determinada pelo equipamento psicofísico do homem. A conceituação está ligadp> .

à cultura porque depende dos sistemas simbólicos que aplicamos."
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Na realidade da empresa a conceituação do homem sistêmico está

bém ligada a sua cultura, que, segundo CAHEN (1990: 199/201) "A verdadeira

ra consiste em se conhecer muitas coisas, um pouco de tudo e/ou nada a

--salvo dois ou três assuntos; porém, é preciso saber onde buscar o que

sa conhecer.( ... ) Cultura Profissional --Geral e Específica. (para ter) Essa

oa vai estar sempre ligada a todos os aspectos que afetam sua profissão e

empresa em particular." Cultura e Potencial formam a bae sistêmica do

m administrativo e que dão origem ao comportamento organizacional." "O

rtamento humano é o resultado dinâmico das potencialidades individuais,

experiências pessoais e da influência do meio ambiente sócio-cultural. Os

víduos têm ainda papéis definidos a serem representados na arena social, de

com o sexo. a idade. a classe social. etc. Para cada um destes papéis a

ura define padrões de comportamento, exercendo pressão sobre os seres

manos no sentido de se conformarem a estas expectativas. Entretanto. sendo

culturas dinâmicas. estes padrões de comportamento alteram-se com o passar

tempo." Ora, estas últimas considerações de KRAUSZ (1987:12) colocam na

, rena social" o indivíduo. como ator representando a ele mesmo ,como autor na

ca do reconhecimento dos seus potenciais e da oportunidade de explodí-Ios

forma de criauvidads. Mas por que a maioria falha? Por que todos os anos.

ilhares de empresas fracassam? Mc CARTHY (1988: 1) é direto ao afirmar que:

resposta é: elas fracassam porque os gerentes falham.", e continua: "As coisas

acontecem por acaso. Os homens fazem com que aconteçam ou impedem que

nteçam; e esses homens são gerentes ou estão sob a supervisão de gerentes.";
."".,""'".,

ais à frente (p. 95) afirma que, o homem para planejar, organizar, liderar e avaliar

OlA) (deve). "Para realizar estas funções, deve reservar tempo para manter-
informado".

Eis portanto, colocado o nosso enfoque nos Recursos Humanos, isto é,

S~ Homem, a sua Cultura, o seu Tempo e Espaço. Iremos estudá-lo frente à
-r~:iiHegraçãode duas teorias. A primeira que permeia a tese, ou seja, a sistêmica, e

segunda, a burocrática, presente em todos os momentos e movimentos do

ornem-empregada-usuário, e sobre a qual BRESSER & MOTTA(1986: 9) afirmam

ue "A organização burocrática é o tipo de sistema social dominante nas

ociedades modernas; é uma estratégia de administração e de dominação."
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BEL HOLMES-JAN WHITEHEAD(1989: 64}

9.3.1 - A CIBERNÉTICA E O HOMEM SISTÊMICO

• lO La falta de conocimiento en la utilización de um equipo moderno de
traba]o pueoe lIeva~ ai fracas o en el funcionamiento dei mismo, lo que te';
oca~lo~ara un consld~rable desperdicio de tiempo y de r.ecursos y un gran'
ssnttrruento de angustia y frustación."

MITCHELL e LARSON (1987: 552/560) expõem que "The four tactorsi

that can be changed in an organization -- the jobs performed, the torrnat]

organizational structure, the members of the organization, and the informal social'

relations --- correspond exactly to the four central elements in Nadler and

Tushmans's (1980) congruence model of organizations. (... ) If after carefully

diagnosing the causes of a problemit seems advisable to change one or more of

the people employed by the organization, there are two basic courses of action'
i-;

that can be taken. The first is to replace the current employees with new ones. The
)

second is to modify the way in which the currente employees behave. The first

option covers employee transfer and termination, while que second focuses o~,
)'

employee training". Estaremos analisando o segundo caso ...

A INFORMÁTICA, introduzida na empresa através da automação de,

linhas de fabricação ou dos sistemas de informação de escritório, provocà

mudanças nos quatro fatores acima mencionados. Entretanto, verificamos há

pouco que os relacionamentos humanos, o comportamento humano (item anterior)

e as interrelações por feedback é que provocam as MUDANÇAS e os conseqüente~

CONFLITOS. Segundo NICOLAU REINHARD (1985: 97): " A tecnologia de

automação de escritórios em si é neutra em relação a estas ameaças e

possibilidades, dependendo a sua realização de como e com que objetivos ela ~

implantada. Isto levou a Sub-Comissão de Impactos Sociais (SEI, 1984) ~

recomendar a participação ativa dos trabalhadores no processo de seleção,

implantação da tecnologia e das medidas para atenuar os seus efeitos indesejáveis,."
''I:

As medidas propostas incluem, entre outras, a criação de comissões q:
empregados e empregadores para discutir aspectos de ergonomia e organizaç~O.,

do trabalho, retreinamento dos empregados deslocados, redução da jornada da
trabalho e garantia de emprego, como formas de distribuição dos ganhoS d~
produtividade alcançados pela automação."
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BAESSEA & MOTTA (1986: 262/263) perguntam se "Será o

nvolvimento tecnológico a variável que, em última análise, determinará as

erísticas fundamentais de que se revestirá a organização do futuro." e

tmam que "... cumpre salientar a coexistência no Brasil de empresas

nacionais e nacionais altamente modernas e de empresas que não se

..acariam muito daquelas da Inglaterra da Revolução IndustriaL", e

ntamos, que tendo em vista a disparidade de tempo e espaço em locais

imos, o homem sistêmico é multiplo e em alguns casos nem é sistêmico e

menos homem universal. Os autores continuam e indicam que (p.265)

mação tem vários conceitos, que "podemos reuni-los em dois grupos: o

eiro grupo afirma que automação não passa de uma mecanização mais

a; o segundo grupo defende a tese de que a automação envolve o

prego de métodos de produção radicalmente novos ... (... ) as definições do

undo grupo estão bem mais próximas de traduzir o que seja automação.( ... ) Na

rdade, é possível distinguir perfeitamente a mecanização da automação. Aquela

licava, essencialmente, na substituição crescente da energia humana pela

ergia mecânica. Esta substitui não só a energia humana mas também a

acidade de pensar e autocontrolar-se que são próprias dos homens, por
..i?energia e capacidade de pensar e autocontrolar-se mecânicas".
"

O "sign-in/sign-out procedure .. (MITCHELL & LARSON, 1987: 553) leva

processo de retroalimentação que BRESSER & MOTTA (1986: 267) colocam

mo fonte da mudança ao escreverem que "A retroalimentação ( em inglês, "feed

.. ou "closed loop") está na base de toda a transformação tecnológica que

mos chamando de automação" e que, na presente tese, chamamos de

FORMÁ TICA e o processo, em algumas oportunidades de fedbaque. Embora

trate de um conceito antigo, foi desenvolvida especialmente por NORBERT

WIENER (professor do Massachusetts Institute of Tecnolcqy-Ml'I, informação

.. nossa) dentro da sua teoria matemática das comunicações e controle, "cibernética",

logo após a Segunda Guerra Mundial. A retroação faz parte de uma teoria do

T controle simplesmente na medida em que se constitui em uma espécie particular

'de controle realizado automaticamente por máquinas. Inclui-se na teoria das

<r comunicações, porquanto não há controle sem comunicações.( ... ) ".



Conseguindo o domínio da retroalimentação, tanto entre seres vivos

como entre máquinas e misto, o homem sistêmico passa a conviver com o homem

sistêmico-cibernético que procura a própria substituição na tentativa de garantir 1

uma melhor qualidade de vida no lar (QVL), além da tradicional QVT (Ouatidada]

de vida no trabalho). BRESSER & MOTTA (1986: 269) alegam que" A conseqüência.

mais geral da automação é a substituição do homem pela máquina". HERBERTi

SIMON -- o notável especialista em problemas administrativos norte-americanos,'

que vem tentando aliar os novos desenvolvimentos da matemática aplicada aos,

computadores às pesquisas de caráter psicológico e sociológico, para formula(.

uma nova teoria da organização, baseados nos centros de decisão --- escreveu"

um trabalho sobre esse problema de substituição do homem pela máquina, nci
• 1;

qual diz: "dentro de um futuro muito próximo -- muito menos do que vinte e cinco;,'

anos -- nós teremos a capacidade técnica de substituir por máquinas toda ~

qualquer função humana nas organizações".(12). Mais adiante (p.273) admitem

que "Apesar de todo esse desenvolvimento, o homem continuava a levar vantagem~.. '~

sobre a máquina: "(1) no uso de seu cérebro como um instrumento flexível, nag~.

especializado, de solução de problemas; (2) no uso flexível de seus sentidos e d~.

suas mãos; e (3) no uso de suas pernas, em terreno tanto irregular como regula~;~
"-

para tornar esse sistema não especializado de sentir, pensar e manipular disponív~ ,

onde quer que fosse necessário".(14).( ... )".
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A CIBERNÉTICA (nosso grifo) é uma teoria de comunicações e controle '.

não só entre seres vivos, mas também entre máquinas, já que não existe uma

diferença essencial entre os dois tipos de comunicação e controle.( ... ) O circuito'

de controle é constituído de quatro fases: 1) medição dos resultados; 2) comparação'

dos resultados com os padrões preestabelecidos; 3) tomada de decisão sobre o:

que fazer; e 4) ação corretiva. (... ) em qualquer uma dessas fases a presença de"

um ser humano (é necessária); temos assim um circuito aberto. Quando, porém, a '

máquina é capaz de autocorrigir-se, temos um circuito fechado; o controle é por,

retroação. H Um lembrete essencial para o presente ideário: "As an element of\

production. MAN (grifo nosso) is more flexible, than either material ar machinery.;'

Vou can move him around, divide and reapportin his work, train him for new,.~

operations. and generally fit him into almost any layout that meets the oparations]

and sequences wanted. (MUTHER: 1955: 53).
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BRESSER & MOTTA continuam:" Com o advento da automação, essas

ens mantidas pelos homens começariam a sofrer sérias restrições{ ... ) nos

rsos níveis de administração: no nível inferior, no médio e entre os

·nistradores de cúpula. A conseqüência mais óbvia da automação é a redução,

almente em termos relativos, e depois em termos absolutos, do número de

tos, de empregados diretamente engajados na produção.( ... ) Na organização

matizada, portanto, é de se esperar que o número de operários e também o

ero de empregados de escritório (com a automação da contabilidade, do

icessarnento de pedidos, da aprovação de crédito, da extração de notas, do

le de estoque, da elaboração da folha de pagamento, etc.) se reduza

ticamente." Algumas páginas adiante (p.27 4) os autores afirmam, perguntam

ndem: "Por mais automatizada, de qualquer forma, que seja a fábrica do

ro, sempre restarão operários. De que tipo serão eles? Serão de nível mais

do ou mais baixo? Tudo indica que a primeira hipótese seja mais provável.

operários do futuro deverão ser pessoas altamente treinadas.( ... ) E'possível,1l5..c,<,~" .._

rtanto, prever que a deficiência de homens altamente especializados será um

co ponto de estrangulamento para o desenvolvimento da organização do
....••...'uro. Porque, conforme lembram SCHUL TZ e BALDWIN, do Massachusetts

itute of Tecnology, "a automação não elevará o nível das pessoas; só elevará
ível do trabalho".(21).

9.3.2 - A TOMADA DE DECISÃO

E O "FEEDBACK" DOS RECURSOS HUMANOS

"How are decisions made? The answer affects the design of computer-

d information systems to suport the decision-making process."

Gordon B. Davis & M.H.Olson (1985:164)
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"A atividade por excelência do administrador é a de tomar decisões, as

quais deverão se revestir de autoridade, de forma que as decisões tomadas sejam:~

postas em execução pelos subordinados. (... ) Desde que todos os critérios e~

padrões estejam bem estabelecidos, um computador será capaz de levar em
consideração, de forma coordenada e lógica, um número de variáveis incrivelmente'

maior do que um administrador ao tomar uma decisão. Em contraposição, quando.'

se tratar de decisões não programadas, mal estruturadas, a maior flexibilidade do

ser humano fará com que ele leve vantagem sobre o computador. Ora, as decisões'

altamente programadas ou suscetíveis de programação, nas organizações, estão

geralmente a cargo dos administradores de nível médio, ao passo que as

decisões não programadas cabem, via de regra, aos administradores de cúpula.",'

conforme apresentado por BRESSER & MOTTA (1986: 278)

TACHIZAWA(1989:51) foi "expert" em afirmar que "Umadasgrandes

revoluções nas organizações, em nossos dias, e que talvez ainda não tenha sido

percebida. em toda a sua extensão e profundidade, é que toda a organização

passou a operar como um corpo decisório, absorvendo atributos que anteriormente

estavam reservados à cúpula administrativa". Isto porque o enfoque sistêmico ao

uso da informação no apoio ao processo de tomada de decisão parte da definição'

apresentada por GUERREIRO RAMOS(1983:65) que, apoiando-se em KARL'

DEUTSCH, a define "de maneira a nosso ver correta, como relação sistemáticá

entre fatos. Não existe, pois, informação desvinculada de um sistema ou esquema

de relações". Em seguida, o mesmo autor comenta que "Normalmente, uma

organização, enquanto funciona, provê os que a constituem, em todos os nívei~:, !

de hierarquia, dirigentes e subordinados, de esquemas de relações os quais

sintetizam o seu programa, o conjunto de suas finalidades. Ela está num,

equil íbrio instável e tanto nas relações internas entre suas partes como nas suas

relações externas ocorre um controle circular, feedback."

I

I

II

IIEste "feedback" tem servido de tema para inúmeros debates, artigos e ~

livros, pois no homem sistêmico ele absorve várias formas, como diz REUCHLI~: ~
'I

(1979: 120) "No homem, reforçadores sociais muito simples, como abanar ~ " II

cabeça, sorrir aprovadamente, intervenções como sim, entendo ou hum-hum,', li

revelam-se de grande eficácia", tanto que mereceram de WEIL e TOMPAKO~ ,:' '

(1986: 21) uma atenção especial, pois "Saber o significado dos gestos e atitude~

do Homem (a nova ciência da CINÉSIA) é basicamente simples."
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Entretanto é o próprio WEIL (1968: 93) que afirma que "os estudos da

cologia Social mais recentes têm demostrado que, na realidade, as

unicações são sujeitas a distorções. deformações que fazem com que

ente uma mensagem seja recebida tal qual foi emitida;" assim, gestos,

udes e a própria comunicação formal é um processo "continuum",

GUERRREIRO RAMOS apresenta sua opinião no livro já citado e

rte que "Pode acontecer. porém, que o ambiente mude em tal escala que o

ma de relações se tenha tornado incongruente com os fatos essenciais que

racterizam os aspectos novos. Em tais circustâncias, o imperativo da

brevivência aconselha a reorganização."

SIMCSIK (1987: 2) afirma que "A empresa não possui fronteiras

tlmente identificáveis. pois está em contínuo movimento, na busca da

nsecução de seus objetivos (lucro, permanência no mercado, vencer
,"'~'

•.;concorrências,etc.)" o que a leva a um estado de permante comunicação, feed-
, !',.

"i"back e reorganização.
T" -~

','t Ora, todo processo de reorganização é um processo de tomada de

, decisão e de seleção de uma "saída" eficiente e que resolva o problema ..

" RAMALHO (1977: 122/123) discorre sobre o assunto afirmando que "O processo

,i~decisório, óbviamente, envolve escolha entre cursos de ação alternativos, trazendo
<};•.:y.."

cena valores que, por sua vez, emanam de certas atitudes mentais e emocionais.",

a concluir logo depois, que "A anatomia da decisão, assim, é extremamente

mplexa. Em última análise, a decisão significa mediação entre multiplicidade

julgamentos, envolvendo fatos, valores e considerações racionais e irracionais."

O resultado pode ser apresentado nas palavras de TOLEDO (1986 :38)

e, avaliando os RECURSOS HUMANOS na empresa e a área de efetividade,

:}descreve como sendo "o esforço contínuo de transmitir conceitos, princípios,

'trazer informações capazes de serem úteis aos seus superiores, pares e

rdinados, no tocante aos problemas de gestão.", resumindo em poucas idéias

ação de tomar decisões e produzir o "feedback".
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RICHARD T LUBBEN (1989: 32)

9.3.3 - A PRÁTICA JAPONESA FRENTE ÀS

MUDANÇAS.

"Haverá algumas decisões difíceis (... ). As mais significativas estão;

relacionadas com as mudanças na política operacional, gerencial e ... "

MOTTA (1984: 67/68), analisando detalhadamente a prática japonesa

frente à realidade empresarial, comenta que "O milagre japonês traz novamente,

à mente a idéia da sociedade eficiente e rica, do trabalho seguro porque vitalício, ,,'

da monotonia desfeita pelo rodízio de tarefas. Tudo isto sob a garantia de um dos

índices de desemprego mais baixos do capitalismo avançado. "( ... ) "Entretanto, o

que chama particularmente a atenção na Teoria das Organizações convencionais;

é o deslumbramento com a teoria Z, os Círculos de Controle de Qualidade-CCQ,:

os grupos semi-autônomos, o enriquecimento dos cargos, e assim por diante. "( ...)'

"Sabe-se atualmente que a AUTOMAÇÃO ou a ROBOTIZAÇÃO (grifo nosso), que':

é o nome da moda, tem influências profundas sobre a estrutura ocupacional da

Sociedade e que, geralmente, os setores robotizados não são capazes de

absorver toda mão-de-obra liberada pela automação das fábricas, nos escritórios;

e no serviço público."

TAVARES e SELlGMAN (1984: 43/48) afirmam que "A Tecnologia não é
neutra. Quando aplicada a um determinado tecido social, altera relações de·

trabalho e produção. (... ) E' claro o risco da centralização e da hierarquizaçãO,

sendo imprecindível a manutenção do esforço democrático. Para tal é necessáriq

que o poder público fragmente os centros de contra-poder.", que deciframo~.-
1 :

como, não importando se no Japão, Brasil ou outro país, as mudanças noS'
( .

estratos sociais, sendo praticamente inevitáveis, devem os governos públicos, s~ •
• '-'1

democraticamente eleitos e mantidos, organizarem formas de "feed-back" para'

que não ocorram as injustiças sociais como os "sem terra, sem teto, sem comid

e, alguns, até descamisados ... "
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ELGOZY (1968: 318) já escrevia, há mais de 25 anos, que: "Se os

entes se preocupassem tanto com os seus assalariados como com as suas

'nas, muitos conflitos sociais perderiam fundamento. São exepcionais aqueles

se preocupam com melhorar o conforto, o ambiente e as condições de

ho do pessoal (QVT, adição nossa). Demasiado frequentemente ignoram

prezam os princípios de EAGONOMIA (grifo nosso), ciência do homem no

oposto de trabalho. (10) Os aglo·saxões traduzem 'ergonomia' por human engineering ou applied

Temos de reconhecer que os fisiologistas conhecem bastante melhor as reacçOes do rato branco, de cobaia

cão do que do homem no trabalho."

Unindo-se a Prática e a Tecnologia Japonesa percebe-se, segundo

LASSUS (1970: 125), a figura soberana do Estado Nipônico, pois "Os esforços

govêrno são consagrados aos setores mais rentáveis, às indústrias de base,
~~"

-ójifãohavendo hesitação em deixar de lado, sem grandes protestos empresariais ou

.~~~ndicais, as atividades menos indispensáveis ao progresso do país.( ... ) A. ,t;~

'.t~pÍ'osperidade do país é do interêsse das grandes emprêsas; Os próprios

p~mpresários nunca deixam de pensar no interêsse nacional. Um dêles me disse:
, "

.;'J~Nãoesqueço nunca que os interêsses de minha companhia devem coincidir com

;~~sinterêsses da Grande Companhia Japonêsa". Enquanto o Estado apoia as

empresas modernas e de alta tecnologia, nos Estados Unidos o Sr. IACOCCA,

,;:~egundoABODAHEA (1982: 306) esperava RONALD REAGAN "salvar" a Chrysler,
l :.><'"

{~ãtravés do seguinte anuncio: "Há uma razão para acreditar que medidas do'i:!>;

1(governo tiveram algo a ver com os problemas da indústria automobilística. Se é~. ~.'1·

i~~~ssim,o governo tem duas responsabilidades. A primeira, salvar ou ajudar a salvar

ma companhia que sofreu por esse motivo. A segunda, revogar as medidas e
gulamentos que ocasionaram o problema, "

O resultado percebido é a coação do Estado sobre as atividades

mpresariais e " Desde el punto de vista de la consideración sociológica, una-, /

:i'àsociación "política"y en particular un "Estado"no se pueden definir por el contenido

.. "e lo que hacen. En efecto, no existe apenas tarea alguna que una asociación·\C'd\.,

:rnpólitica no haya tomado alguma vez en sus manos, ni tampoco puede decirse de~~:.,j:_:"

~~~,inguna,por otra parte, que la política haya sido siempre exclusivamente propia def'i,7':II!";':,

~~~~uellasasociaciones que se designan como pol íticas, y hoy como Estados, o que
-~A0). "'0 '

~JJ;Jeron históricamente las precursoras deI Estado moderno. Antes bien,""\'"

~:~~Ciológicamente el Estado moderno sólo puede definirse en última instancia a
~?~~.

,:tir de um media específico que, lo mismo que a toda asociación política,le es
~Qrio a saber' el de la coacción física " , .
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~
pequena parte de um imenso "iceberg". Além disso, em breve são esquecidos": ;

acrescentando que um bom tecnocrata logo encontra um protetor que o lança na

carreira política com pesados financiamentos, acrescentando que: ME'assim qu~

se chega a ministro e até a primeiro ministro no Japão. A função pública é um·

verdadeira horta da política. A maioria dos ministros atuais, a começar pelo chef

dêles, Sr. Sato, e numerosos deputados são antigos BUROCRATAS." (grif

nosso). Num artigo recente sobre a" Estratégia de produção japonesa, uma nov,.·

revolução industrial", reproduzido pelo IMAM (1989: C-37), o autor do mesmo

patrocinado pelo governo japonês.

Continuando, encontramos: " Todo Estado se basa en la fuerza .,
dijo en su dia TROTSKY en Brest-Litowsk. Y esta es efectivamente así. Si sólo:

subsistieram construcciones sociales que ignoraram la coacción como medio, el·

concepto de Estado hubiera desaparecido; entonces se hubiera producido lo que.

se designaria, con este sentido particular dei vocablo, como anarquía. Por~
t

supuesto, la coacción no es en modo alguno el medio normal o único dei Estado'

- nada de esto - pero si su medio específico.", conforme WEBER (1974: 1056) ..

WEBER, como TROTSKY, não conheciam a força do Estado Japonês;
que protegendo parte do empresariado permite que, segundo OELASSUS (1970:,

123/127) "tôda uma parte da população assiste de longe ao desfile do progresso.·

E' a míríade de pesquenas emprêsas que vivem às custas das grandes e sãd

exploradas por elas(2). A maioria luta com grandes dificuldades para sobreviver.

Não há, para os seus empregados, fins-de-semana, férias, seguro social. As:
gratificações são insignificantes e os salários são a metade das grandes ernprêsas,

As suas condições de vida não são brilhantes." Um pouco antes, o mesmo autor'

menciona os escândalos que surgem ao público, "Não fazem emergir senão.

Tanto nos EUA como no Japão, as técnicas avançadas administrativa,

tem a finalidade da concorrência, da qualidade e da produtividade, send

mantidas, fertilizadas e atualizadas graças a participação, não só coercitiva d,
.;

Estado, mas a toda uma estrutura burocrática de apeio estatal. As técnica

universais conhecidas como KANBAN, "JIT-Just-in-Time", "Set-Up", Células (1
Manufatura, MPT, CEP, TOC, CCO, CAA, MRP e a Teoria Z, cujo autor WILLlA,'.,

OUCHI , em artigo para o IMAM( 1989: A-13) defende, dizendo que "O segreÔ

do sucesso japonês não está na tecnologia, mas no modo de administrar pesso~, J
com uma sólida filosofia empresarial, que gera menor rotatividade de empregad~'- .Ó:

maior compromisso com o emprego e maior produtividade".
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Verificamos, entretanto, o que OUCHI apregoa nada mais são eventos

tvos empresariais-estatais, que WEBER (1989: 79/81) classifica, segundo

palavras: "Temos eventos e complexos dele, normas, instituições, etc., cujo

cado cultural para nós repousa basicamente no seu aspecto econômico" .

. ; todas as técnicas mencionadas possuem uma única finalidade, o resultado

ou riqueza, ou seja o econômico, que, segundo ainda o autor mencionado

motivos especificamente econômicos -- isto é, aqueles que, pelas suas

icularidades significativas para nós estão ligados a esse fato básico -- atuam

re onde a satisfação de uma necessidade, por mais imaterial que seja,

ve a utilização de meios externos limitados. O seu ímpeto contribui assim,

todo lugar, para determinar e transformar não só a forma da satisfação como
bém o conteúdo das necessidades culturais, mesmo as de tipo mais íntimo".

';'t,
.ldéia simplificar as coisas. "TAGUCHI é o principal formulador de um novo e

'?'t,,·
,:siélegante enfoque de controle de qualidade, a qualidade robusta, que está

..preprarando o cenário para um salto quântico tanto na produção como no

desenho dos produtos. Sua premissa básica é brilhante em sua simplicidade: Ao

GENICHI TAGUCHI, mencionado pelo IMAM (1989: H-13) tem como

invés de ajustar constantemente o equipamento de produção para garantir

qualidade consistente, desenhar o produto de modo que seja robusto o suficiente'

para alcançar alta qualidade apesar de flutuações ao longo da linha de produção."

No final do artigo mencionado encontramos "E se você puder reduzir as coisas

que saem errado nas mãos do consumidor, voce não só economiza uma fenomenal

~,;-quantidadede dinheiro, você ganha muito em participar no mercado.", que nos

;:Ieva a perceber subjacente os interesses de grupos de pressão e materiais, que

·~t;WEBER(1989: 81) descreve como "a influência indireta nas relações sociais,
j:,: ,

. instituições e agrupamentos humanos, submetidos à pressão de interesses

"materiais" estende-se (muitas vezes de modo incosciente) por todos os domínios

da cultura, sem exceção mesmo dos mais delicados matizes do sentimento

estético e religioso. "; estes tipos de sentimentos encontramos detalhados no

MANUAL DE CCO da IBM (1977: 7) quando mencionam os benefícios da técnica,

como "Elevação do moral, rotatividade reduzida e trabalho de melhor qualidade."

Todas as técnicas organizacionais encontram-se assim, nas empresas

modernas, envolvidas com a INFORMAÇÃO e o FEEDBACK.
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9.3.4 - MAX WEBER - A Burocracia na Informática

Concordamos com o relatório da SEPLAN/CNPq/IBICT (1984: 9) que':

afirma que "A palavra informação, pela sua plasticidade semântica, tem sido:

usada com variáveis sentidos e diferentes graus de abrangência, principalmente

quando se apresenta sem a qualificação de um adjetivo", e nos apoiamos ainda

na HARVARD BUSINESS REVIEW, em artigo publicado pela revista EXAME, e'

transcrita pelo IMAM (1989: C-24) onde percebe-se que as técnicas japonêsas

são os adjetivo, e não substativos, para a propagação da "Informação dirigida para

um desempenho competitivo.", esclarecendo ainda o autor do texto (ROBERT E.'

COLE) que as "Comparações inces antes entre companhias industriais americanas]

e japonesas mostram que no geral os japoneses operam com sistemas de

informação mais seletivos e, em geral, mais simples", sistemas estes que recebem

os variados nomes que tanto encantam os empresários brasileiros, que, segundo

a ADCE(1992: 4) estão preocupados com a coerção Estatal, pois "devemos

esperar uma definição da política econômica e a decisão em torno da reforma

tributária, condenada pela maioria das empresas. Resta saber se será possívei

desenvolver a desejada opção social no contexto dessa política."

MARCEL PROUST (citado por GEORGES ELGOZY) "

"A criação do mundo não se verificou

princípio, verifica-se todos os dias".

BRESSER PEREIRA, em VENOSA (1987: 114/115) "Lembrando-nos d

modelo ideal de burocracia de MAX WEBER, pensamos logo em estrutur"
l'

hierárquica em que a impessoalidade e a autoridade Racional-Legal prevaleceria.
~\

sobre a sociedade de alto a baixo, não deixando espaço para qualquer manifestaça
I

mais livre, para qualquer criatividade, e muito menos para qualquer crítica ~

qualquer conflito.( ... ) Para ter um mínimo de eficiência, a sociedade estatal, alia

como qualquer organização, precisa descentralizar-se, precisa conced'

autonomia local, precisa recompensar a criatividade. Nas empresas existe, a.
lado da organização formal, uma organização informal. Nas sociedades estat~~.

independentemente da vontade de seus dirigentes, a organização informaE

também, inescapável."
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BEATEAO (1967:114/117) afirma que: .....não poderíamos deixar de

nar a teoria weberiana da Burocracia quando nos referimos à racionalidade

tem presidido à elaboração das várias teorias organizacionais.( ... ) WEBER

à teoria da organização, pelo que ousaríamos chamar de via política.( ... )

do como centralizador de poder e responsável pela manutenção da

rania( ... ) viu-se forçado a criar uma super-estrutura administrativa para

istrar a coleta de recursos... A "burocracia" é indiscutivelmente uma

ulação ideal, e o próprio WEBEA já a reconhecia como tal, mas isto não

nifica o seu desvirtuamento da realidade, uma vez que o responsável pela sua

ração partiu de um dado histórico concreto.( ... ) O que torna a teoria

riana digna de interesse para o moderno teórico das organizações, bem como

o ADMINISTRADOR PRÁTICO (grifo nosso) é a sua irrefutável atualidade,

) • Continuando BERTERO reproduz o seguinte trecho: " A administração

crática significa. fundamentalmente, o exercício da dominação baseada no

r. Êsse é o traço que a torna especificamente racional. Consiste, de um lado,

conhecimento técnico que, por sí só, é suficiente para garantir uma posição de

aordinário poder para a burocracia.(1) "( ... ) E no que diz respeito à racionalidade

empresa capitalista e à inevitabilidade da adoção da administração de tipo

rocrático para a condução dos afazeres empresariais cumpre observar que ".. :

urocracia é superior em saber. ..... o que normalmente é privilégio da emprêsa

alista. "(2)"

WEBER(1989: 81) adiciona que "Por outro lado, o conjunto de todos os

nômenos e condições de existência de uma cultura historicamente dada influi

bre a configuração das necessidades materiais, sobre o modo de satisfazê-Ias,

bre a formação dos grupos de interesses materiais e sobre a natureza dos seus

eios de poder, e, por essa via, sobre a natureza do curso do "desenvolvimento

. econômico", tornando-se assim "economicamente relevante". BERTERO (1975:

·31) vê nesse movimento weberiano uma influência estruturalista, alegando que

mbora não caiba aqui uma análise de assunto tão rico, complexo e de imensas

percussões, (... ) o modelo burocrático inseriu-se no contexto da estabilidade

. crat. Ele foi concebido como modo explicativo para legitimar uma força de

minação e não deixa de conter certo caráter prescritivo. A desejabilidade da

. rocracia se baseia em sua eficiência, rapidez, uniformidade, minimização de

tos, estabilidade e racionalidade. (... ) ... o modelo weberiano contém todas as

riáveis ... (que) passaram a ser pesquisadas pelos estruturalistas."
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Esta estabilidade social, recebe uma análise de YODER(1969: 115) qué

vem ao encontro da linha seguida neste trabalho, ou seja:, "A análise atual procur .

integrar, por exemplo, as teorias políticas modernas das burocracias com os

estudos sociológicos e sociométricos do status.", numa forma de retorno "A~

estruturas de referência da psicologia, da economia, da psicologia social, da

sociologia, da ciência política e das disciplinas sociais aliadas (que) contribuira -

significativamente com indícios para a interpretação do comportamento do trabalho".

Entretanto esta estabilidade, construida sobre um universo teórico tuncionaüsta' ,
pois a burocracia estava assentada sobre os processos e não os resultados;

começou, segundo SIMCSIK ( 1992: 104 VOL I) a sofrer investidas, principalmenté

a partir de 1950. Ele diz:" O alvo era a própriaburocracia e sua rotina, formada POf; ~

processos sistematizados, ordenados, catalogados, demorados, inflexíveis, reativ

A burocracia necessita da Informática como o Estado necessita da

Burocracia para sobreviver. Convém lembrar as palavras de DEMO (1988: 99) "

O caminho de redenção do Estado não está na sua própria burocracia, mas no

seus avalistas, desde que democraticamente organizados. O Estado, d~ ,:

instrumento de serviço público, passa a fim de si mesmo (DEMO, 1988).

questão essencial, a partir daí, é discutir seu controle. Poder sem controle, j

nisto é corrupto. Tanto mais um poder tão central e concentrado como o d, - t:
Estado. E' facilmente visível que as elites organizadas estão no Estado, ou deI,

se servem sem restrições maiores. Elas de fato controlam o Estado, mesmo qu~

não estejam direta e formalmente no poder.", e isto se estende do Brasil

passando pelos EUA e terminando no Japão ou China.

O autor continua: "Ademais, a defesa do Estado também é tipica doS

detentores dos empregos públicos, que, a par disso, aliam a capacida~, ••

surpreendente de se apresentarem como vanguarda popular. Esta postura!~
.'. oJ-;

típica da universidade pública, por exemplo, onde se imagina facilment-;,

representar as camadas populares, sem qualquer mandato ou identidade sóci.

econômica. "

"

e estáticos, características inaceitáveis nas empresas dinâmicas, principalmenta

naquelas que iniciavam os programas de mudanças, graças a administraçãó

estratégica (da década de 1950) e a outras correntes, que além da eficiência

procuravam a eficácia com efetividade."
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A especialização exigida do indivíduo e a obediência hierárquica são

pressupostos do modelo weberiano, que tem ainda nas Normas, Manuais e

dimentos, que tornam impessoais as atividades, o seu suporte administrativo,

_,..•."'•.•....Iecendo assim o perfil formalista desta teoria, dentro de um modelo

icista, próximo ao perfil clássico de Taylor e Fayol. Este posicionamento

a visão veberiana à uma abordagem burocrática como um Sistema Fechado,

egundo CH IAVENATO (1983: 310) "Em outros termos, a Teoria da Burocracia

ncebe as organizações como se elas fossem entidades absolutas, existindo no

o, como sistemas fechados. Essa teoria não leva em consideração o contexto

rno onde a organização está inserida, as MUDANÇAS (grifo nosso) ambientais

suas repercussões no comportamento das organizações. A burocracia define

próprio modo de recrutar seus funcionários, as relações internas entre eles.

esquemas de produção, etc, não dependendo para isto da coletividade que a
nta ou do ambiente que a rodeia."

Concluimos que a burocracia, como instalada e vivênciada, nas mãos de
~;;LI'ICr,;)';:)Vasinescropulosas pode tornar-se um monopólio e uma forma de paternalismo

ai, degenerando para o nepotismo, em último degrau. Um exemplo desta

ação, são os programas de desburocratização e o próprio Dec.-Lei n. 200 de

.02.1967, que procurou estabelecer as diretrizes para a Reforma Administrativa,
rada por HÉLIO BEL TRÃO.

FREUND (1966: 23), analisando a obra de WEBER, afirma que: "O

resso é inegável, porém não existe em tôda parte. O problema é, pois,

tudá-Io e definir sua natureza, de vez que em si mesmo a racionalização não é

sinal de progresso". WEBER (1989:127) com a visão de futuro e do

envolvimento contínuo da ciência afirma que: "Numa época de especialização,

ualquer trabalho nas ciências da cultura, após ter-se orientado para determinada

téria através do seu modo determinado de colocar os problemas, e uma vez

qui ridos os seus princípios metodológicos, verá na elaboração dessa matéria

fim em si próprio, sem controlar continuamente e de forma consciente o valor

nitivo dos fatos isolados pela sua referência às idéias de valor. E é bom que

sim seja. Mas um dia torna-se incerto o significado dos pontos de vista

dos irrefletidamente, o caminho perde-se no crepúscu-lo. A luz dos grandes
blemas culturais deslocou-se para mais além."
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WEBER continua: " Então a Ciência prepara-se também para mudar o,

seu cenário e o seu aparelho conceitual, e fitar o fluxo do devir das alturas do;'

pensamento. Ela segue a rota dos astros que unicamente podem dar sentido e:
rumo ao seu trabalho (como o Fausto, de Goethe): ... desperta o novo impulso./
Lanço-me para sorver sua luz eterna.! Diante de mim o dia e atrás a:
noite. / Acima de mim o céu, abaixo as ondas/." FREUND (1966: 23) .

continua e afirma que: "O progresso tem um sentido no domínio da ciência e da]

técnica sempre que o acúmulo do saber condiciona a possibilidade de novos

conhecimentos ... Em suma, o progresso existe em tôdas as ordens que obedecem

à lei do quantitativo; praticamente não tem sentido na esfera do qualitativo curo;
A racionalização e a intelectualização crescentes têm, entretanto, urna]

consequência decisiva, sôbre a qual WEBER insiste com veemência; elas
'.

desencantaram o mundo."

Teria sido a INFORMÁTICA um poder mágico, um espírito ou demônio;

que WEBER (1974: 1062) aguardava para, com o progresso da ciência, enfrentar'

as irracionalidades jurídicas e administrativas, resumidas nesta frase: " ... estas;
formas de empresa moderna, com su capital fijo y su cálculo exacto, son
demasiado sensibles frente a las irracionalidades dei derecho y de la

administración. "?

Teria sido a INFORMÁTICA a forma redentora de transformar a teoria.

burocrática de uma abordagem de sistema fechado para aquela de sistema

aberto?

Teriam sido as MUDANÇAS ocorridas em e por OMIS nas empresas a

forma de emancipação dos tradicionais "burocratas"para se livrarem de conceitoS
"

acomodatícios e relacionados com a desmotivação e incompetência, além da

ineficiência?

Teria sido a INFORMÁTICA a visão emancipadora da empresa e do

servidor público, que substituiria a administração por papéis pela chamad~'

administração por dados em terminais? j .••. ;

Será a INFORMÁTICA o "nascimento psíquico" citado por

(1981: 439) deste considerado "vilão" de nossa sociedade, o empregado d~

empresa Estatal? -~
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9.3.5 - MUDANÇAS ATRAVÉS DO RACIONALISMO

WEBERIANO

" Every society is built on an economic base, is ultimately grounded in

d reality of human beigns who have organized their activities in order to
e and feed and house themselves".

KARL MARX, citado port R.L.HEILBRONER

WEBER analisa a sociedade tradicional ou histórica, a revolucionária

rbirtrária ( ou personalística ou ainda carismática) e a derivada das normas,

'.leis e das regras ( ou impessoal ). Esta última recebeu o nome de burocrática

iCf,Jja principal característica é a sua RACIONALIDADE na escolha FORMAL dos'~~~,.

.m'eios e dos fins, num processo de poder e saber. reunidos sob o enfoque;t.;,b.
::'.P'~OFISSIONAL.
'J~'

'Cc

.,s. . O estudo do Poder e as diversas formas do exercício da autoridade não

"pertencem a esta tese, mas qualquer uma das lideranças burocráticas possui o,.:,.

·racionalismo weberiano permeando o modo de agir. Outro estudo está relacionado. 's.:

Aom as características weberianas "que não ocorrem simultaneamente, e que'

a característica pode ser vista ao longo de uma escala, podendo haver maior

menor formalização, dependendo da organização", conforme BERTERO

975:32). "Para resumir: quanto mais formal, impessoal, e detalhado for o estilo

.administração, melhor é a administração quando julgada pelo ideal burocrático.

nto mais os papéis organizacionais forem definidos e regulamentados, menos

rqanização precisa depender de indivíduos que, no final das contas vêm e vão.

organização burocrática, os papéis definidos podem ser aprendidos mais

ilmente por um elenco mutável de atores, enquanto o espetáculo
'p~ossegue."conforme HAMPTON (1983: 469)

.!;~j"R;I;~ssificadassubjetivamente em prioridades. Nosso interesse é na racionalidade

mudança que um processo informatizador pode ocasionar nos Recursos

... umanos de uma empresa qualquer, devido a alterações na Organização,

<; létodos, Informação e Sistemas da mesma. Assim, a RACIONALIDADE surge

mo comportamento próprio em relação ao alcance de um objetivo específico de
formatizar ou microeletronizar uma empresa.

As características weberianas mencionadas por BERTERO podem ser
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MAXIMIANO (1985: 48/49) apresenta algo mais em relação a burocracia, ,
ou seja "Quando analisamos as organizações como burocracias, nosso interesse:

é entender sua natureza como fenômeno social. Além da burocracia o enfoque da;

organização formal exige o estudo de outro elemento: a tecnologia. (... ) Definições'

de tecnologia.( ... ) ... embora o termo tecnologia inclua especificamente equipamento·,

mecânico, não está limitado a esse sentido, porém também inclui procedimentos e;

métodos para organizar a atividade humana, e meios de manipular ou estruturar o"
comportamento humano".(3)."

Absorvendo a racionalidade como característica da teoria burocrática,

pois" WEBER limitou-se o mais estritamente possível a esta linha de conduta em:,

seus trabalhos de sociologia e perante seus alunos.( ... ) A racionalização. como

êle a compreende. que êle por vêzes associava à noção de intelectualização. é
o resultado da especialização científica e da diferenciação técnica peculiar à'
civilização ocidental. Consiste na organização da vida, por divisão e coordenação.

das diversas atividades. com base em um estudo preciso das relações entre os"

homens, com seus instrumentos e seu meio, com vistas à maior eficácia e

rendimento. "; FREUND (1970: 19/24) continua escrevendo que: "WEBER'

caracteriza ainda esta racionalização como um refinamento engenhoso da conduta' .

da vida e um domínio crescente do mundo exterior. (... ) WEBER faz também do!

domínio técnico uma das características essenciais desta última civilização (~,

astecas, nota do autor), recusando-se ao mesmo tempo a reduzir a ela o conjunto:

da cultura que ela fêz nascer. Conquanto sendo um dos sociólogos que mais
~i-insistiram na importância da técnica, rejeitou o "desvio" tecnológico de," .~
~~~
1S:,MARX.(2).( ... ) A racionalização crescente está longe de representar um progresso {

t,-'no sentido corrente do têrmo, e até mesmo de ser razoável. Conquanto tenha por

fundamento a técnica científica, não se pode dizer que constitua um progresso do,'.

saber no sentido de um melhor conhecimento de nossas condições de vida .." ~,

""No sentido weberiano, a racionalidade implica a adequação dos meio~

aos fins. No contexto burocrático, isto significa eficiência (25). Uma organização'~'

é racional se os meios mais eficientes são escolhidos para a implantação daS.,,*

metas. (... ) .. ,. quanto mais racional e burocrata se torna uma organização, tantQr

mais os membros individuais se tornam simples engrenagens de uma máquina~ .

ignorando o propósito e o significado de seu comportamento(26). Este é o tipo d~ >,

racionalidade que MANNHEIM (27) denomina de racionalidade funcional.,;,
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Para Weber, a racionalidade funcional é atingida pela elaboração _

a no conhecimento científico - de regras que servem para dirigir, partindo

.címa. todo o comportamento de encontro à eficiência. (...) Katz e Kahn

ientam que a organização burocrática é super-racionalizada e não leva em

a natureza organizacional, bem como as condições circunjacentes do

biente. ": CHIAVENATO (1983: 276/313) encerra seu capítulo sobre o assunto

cia e Racionalidade, informando que "Weber está mais identificado com a

nização formal do que propriamente com a síntese ou fusão da organização

mal com a informal (78 e 79), síntese esta que é a base do estruturalismo
)." Entretanto é neste capítulo que a integração das idéias de diversos autores

aglutinadas e servem de base para sustentação da proposta que leva a

".".".~",,,,.hera organização burocrata como, sendo a ideal, a melhor preparada para

''''''-'''''''ber a INFORMÁTICA como um todo e desenvolver mecanismos de OMIS para
cá-Ia nos Recursos Humanos.

A) CENTRALIZAÇÃO

"A utilização de conceitos coletivos não diferenciados,

oculta sempre confusões do pensamento ou da vontade, e é um meio de inibir o
";;;'''''~;:'t::nvolvimentodo enunciado correto dos problemas."

MAX WEBER (1989:125)

WERTHER e DAVIS (1983: 30/31) abordam "A tecnologia (que) ocasiona

pactos sobre a administração de pessoal de duas maneiras gerais. Uma delas

ue a tecnologia modifica indústrias inteiras. (... ) A automação é outra maneira

rincipal pela qual a tecnologia afeta a administração de pessoaL" Centralização

sua outra face, a descentralização, são centradas nos Recursos Humanos,

quilo que WEBER estuda como, Poder, Racionalidade, Formalismo,

issionalismo, Impessoalidade e a Complexidade da Hierarquia. ;;O fato de que

oministradores procuram encorajar a expansão e o crescimento,

ependentemente da necessidade dos serviços e produtos da organização, é
nsistente com o nosso conhecimento de política e poder", conforme as palavras

ROBBINS (1981: 293).
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Resumindo, a burocracia concebe a empresa como um sistema fechado ,

que determina uma tendência a ser utilizada como uma teoria de organização de

empresas estatais e semelhantes figuras jurídicas nas quais a centralização está

mais presente, pois conforme informa REINHARD (1990: 1): " De maneira mais ..,

intensa que na iniciativa privada, a INFORMÁTICA (grifo nosso) é afetada pelo'

processo político de tomada de decisão, pelas formas de planejar e organizar as ;

atividades, pela cultura da administração pública, pelos ciclos de governo e seu>

horizonte de planejamento. Estes fatores diferem a informática pública da :

informática na empresa privada, principalmente quanto aos aspectos gerenciais." .

Neste mesmo relatório, nas p.4, encontramos que "A tecnologia da ~

INFORMÁTICA (grifo nosso) pode ser um importante instrumento de

aperfeiçoamento gerencial mormente no que se refere à MUDANÇA (grifo nosso) }

de um estilo de trabalho centrado no ritual processualístico, burocrático, para :

outro estilo mais voltado para resultados no atendimento a objetivos, com ênfase;

na própria dimensão social da organização pública"

A INFORMÁTICA torna-se assim, quando introduzida na empresa, seja'

públicaou privada, um motivo de MUDANÇAS nos e dos RECURSOS HUMANOS,

pois exige a passagem de uma perspectiva de sistema fechado para uma perspectiva

de sistema aberto, pois, mesmo uma organização centrada e fechada, conforme

ROBBINS (1981: 303/304) "depende de seu ambiente, (pois) é um subsistema de,'

um sistema mais amplo, (e) tem a sobrevivência como preocupação básica e deve ..•

enfrentar incertezas.( ... ) Uma organização nunca pode adaptar-se comptetamsnte

a mudanças rápidas no seu ambiente; portanto, deve ser mais estruturada eí

estável do que sugeriria o conceito de um sistema aberto ideal."

Não nos compete medir e enunciar vantagens e desvantagens da

centralização, mas de orientar o caminho para o entendimento das mudanças em.

RECURSOS HUMANOS, principalmente para evitar-se o que o prof. REINHARD':

(1990: 127), coordenador do trabalho do Prof.S.M, SALOMÃO informa que "Essa:

descentralização, entretanto se fez sem controle e planejamento adequados;·

através da alocação dos recursos aos próprios usuários, dissociados dos Sistemas' .

de Informação Gerenciais e Corporativas do Mi nistério."
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STEINER e MINER (1981: 264/265) apresentam um resumo dos estudos

ILLlAM H. NEWMAN, esclarecendo que "O termo tecnologia, tal como

gado por Newman, inclui "todos os tipos de métodos de transformação de

os de recursos em produtos e serviços para consumidores. Os insumos

m ser trabalho, conhecimento e capital, além de matérias-primas"(1971 :12).

quadro desenvolvido, a Natureza da Tecnologia é considerada Estável nas

nizações Centralizadas, onde o Controle é "quase sempre. (dos)

nistradores centrais" e onde a Liderança consiste em "Seguir rigidamente as

raçõese o Planejamento é estabelecido sobre "Especificações do "como". "
.' ~.

exemplo típico de insucesso da busca de descentralização estatal é citado no
rio coordenado por REINHARD (1990: 127).

B) DESCENTRALIZAÇÃO

"He became a One Minute Manager not because
thought like one, or talked like one, but because he behaved like one."

BLANCHARD & JOHNSON (1985: 100)

STEINER & MINER (1981: 264/265) no quadro "Características Típicas

Estruturas Administrativas para Três Tipos de Tecnologia", indicam que para

"Natureza da Tecnologia"adaptável, o melhor sistema de Organização é o

escentralizado", onde a Liderança possui alta participação. o Planejamento dá

, fase aos Objetivos" e onde o Controle é estabelecido por "marcos" gerais."

RKLEY (1971 : 28/159/166) relaciona os novos movimentos (a partir de 50) nos

,A contra a burocracia, citando uma pesquisa de 1968 que provou que: "O

ritimento contrário à burocracia se tornou tão difundido, que hoje em dia atinge

próprios burocratas. OI, para no fim, afirmar que "A tendência à descentralização

m se acelerando em todo o mundo industrializado. (... ) Na Hungria, um novo

no do governo, ainda segundo o New York Times, "foi reduzido a uma linha

ral que não mais limita as empresas. Os administradores, que no passado

cisavam telefonar a Budapeste dez vezes por dia sobre questões de pouca

'portância, agora dispõem de substancial liberdade de decisão. Dentro de

rminados limites, eles estão livres para, por exemplo, prepara os próprios

, ntratos com compradores e fornecedores de matéria-prima de outros países".
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Mais a frente, encontramos que "Uma das mais recentes técnicas de

descentralização instituída pelo setor privado é o conceito de centro de lucros.( ...) .

Embora a descentralização administrativa no setor público não tenha conseguidô

manter-se a passo firme, tem, entretanto, obtido algum sucesso nos últimos

anos. ( ) O que confundiu foi nossa incapacidade de diferenciar ~

centralização propriamente política da centralização administrativa."

t

Entretanto os movimentos descentralizadores, tanto em empresas

públicas como privadas encontram forte resistência pois tem um significadó

subjacente de perda de poder. CAROLl, citado em REINHARD (1990: 127) rela

o caso da descentralização operacional de INFORMÁTICA no período de 1982~

1985 no MEC. A realidade ocorreu. conforme as palavras do autor, "Es

descentralização. entretanto. se fez sem controle e planejamento adequados]

através da alocação dos recursos nos próprios usuários. dissociados dos Sistem~

de Informações Gerenciais e Corporativos do Ministério. Também inexistia.

recursos ou parâmetros de integração entre os núcleos, como por exemplo

instalação de uma rede apropriada de teleprocessamento ou a definição d.

modelo de dados do MEC." Afirma ainda o autor que "Assim, deixou de haver uma

efetiva descentralização, ocorrendo apenas uma verdadeira subdivisão ... Es

situação está, presentemente, sendo revista e as unidades descentralizada
sendo desativadas."

Verificamos pois que o processo descentralizador se transforma em alg
iparecido com delegação, e que conforme HUMBLE (1969: 147), "Da mesm,>

maneira que a delegação, a DESCENTRALIZAÇÃO (grifo nosso) também é um

palavra em moda. Suas virtudes são evidentes, todavia, antes de ser amplament

aplicada, vários fatores precisam ser devidamente estudados: +Pontos tcrtesl

fracos da emprêsa; objetivos a longo prazo ;formação de uma equipo

suficientemente grande de homens competentes para assumirem o encargo da.

tarefas iniciais;criação de contrôles eficientes para que não falte ao nôvo CENTR/
'I

DE LUCROS (grifo nosso) a devida orientação a respeito da contribuição que Ih,; , f.i.•.
cabe apresentar, assim como para solucionar problemas; cuidadosa determinaç~t ~I,.
do tamanho das unidades descentralizadas, para que as despesas admintstratlvj ~ .

não fiquem exageradas devido ao superdimensionamento dos respectiv~, i......•..
departamentos funcionais." ~.

~
-~
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Nossa afirmação de que a descentralização representa uma divisão de

r, um enfraquecimento do comando, tem em THOMPSON (1976: 156) um

ue semelhante, pois ele afirma que "A descentralização dilui a estrutura do

r criando mais posições de poder mas limitado a dependência da empresa

lação a cada uma delas." Aproximando-se de WEBER o autor continua (p.

'. "Embora seja freqüentemente .citada como símbolo das organizações

exas, a rede de autoridade monolítica com tomada de decisões central não

ca das organizações complexas em sociedades modernas, pois ela só é

.'priada quando se chega próximo às condições do SISTEMA FECHADO (grifo

). Quando as contingências limítrofes ou as interdependências internas são

erosas, as organizações têm necessidade de racionalidade limitada para

ejo local dessas incertezas. Quando tanto os processos internos como as

sações limítrofes são altamente variáveis, a limitação da racionalidade requer

SCENTRALlZAÇÃO (grifo nosso) estrutural, a criação de SUBSISTEMAS

'. m) semi-autônomos."

COVRE (1982: 25) aprofunda ainda mais o embate WEBER e o poder,

rmando que "Outros autores pós-weberianos, trabalhando também com "relação

autoridade", apreendem a burocracia em termos de "disfunções", as quais

cem de soluções em termos de serem geradoras de rotina, de opressão."

O sistema descentralizado dilacera uma empresa pois produz o paradoxo

padronização e flexibilidade e o eterno conflito entre linha e staff. THOMPSON

76:100) alerta que: "E' de se esperar, portanto, que as organizações que

. rentam muitas contingências exerçam um controle bastante rigoroso sobre as

áveis que têm condições de controlar; e isto ajuda a explicar o paradoxo da

ituição total (operar uma tecnologia intensiva que penetra e é penetrada

,10 objeto ambiental que procura modificar e, portanto, tão altamente

nerável a muitas contingências importantes), ser tão altamente rotinizada

muitos sentidos." Enfrentamos, portanto, o que KEPNER e TREGOE (1971 :

dizem: "Em certos casos, os problemas estarão interligados por intermédio de

a CADEIA DE CAUSA E EFEITO (grifo nosso)".
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Esta cadeia, as variáveis contingenciais permitem que

222) defina" Descentralizar é transferir para outros órgãos atribuições específicaS

do órgão central, objetivando aliviá-lo da carga de trabalho e criar instrumentos de

penetração em outras áreas, facilitando o crescimento e diminuindo a carga de

trabalho do órgão central. A descentralização racional é um imperativo
organismos que crescem."

SIMCSIK (1992:268 VOL I) alerta que a descentralização é necessáriª

"em assuntos que necessitem de agilidade operacional e estejam vinculados à
otimização da utilização dos recursos humanos e materiais para a obtenção d~

-lmáxima eficiência e eficácia da empresa no ambiente onde ela interage.", e;
acrescentamos, se este ambiente for de mudanças ...

R.C. SAMPSON (1974: 133)

C) MljDA~ÇAS EM OMIS
A CONTRAÇÃO / EXPANSÃO DA EMPRESA

"Existem quatro transações universais: como:'
você SE COMPORTA, como você SE COMUNICA, como você PARTICIPA das
coisas e como você TROCA idéias. fi

A INFORMÁTICA possui um apelo todo especial pois implica em

progresso e para um país periférico, como o Brasil, poderia significar até uma;

guinada ao segundo, e quiçá um dia, ao primeiro mundo. Mas não foi isso que
$.aconteceu e a história é outra, conhecida mas não bem contada. Mudando o focO,

para o grupo social formado pelas empresas, o aceno é o mesmo, com o adend~~.

da PRODUTIVIDADE e o resultado de maior lucro e riqueza. Parece que é isso'

que está acontecendo, a história já foi vivida e é conhecida, e esta tese conta um.
momento, num lapso de tempo e espaço ...
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Ao analisarmos MODELOS, percebemos que trabalhamos com uma

'a (idéias ou objetos) que chamamos de ESTRUTURA de suporte e que dá

a atributos e variáveis, que chamaremos de FORMA aparente. Um

uisador como um administrador, tem como objeto de análise duas

nidades de estudo, isto é a ESTRUTURA e a FORMA. Quaisquer

ficações nestes dois sistemas, chamaremos de MUDANÇAS.

Assim, e de acordo com MONTENEGRO & BARROS (1988: 4) "Como

qüência, afirmamos que as MUDANÇAS DE FORMA (grifo nosso) alteram

ncias mas não impedem que o observador continue identificando o objeto de

.anáhse. Já mudanças estruturais, por modificarem radicalmente o objeto, a

r de variações profundas, fazem com que o objeto sob análise passe a ser

entalmente outro, ainda que paradoxalmente as aparências possam

nuar as mesmas.( ... ) existem MUDANÇAS (grifo nosso) que não comprometem

caoacícace de um sujeito identificar um objeto de sua atenção com o mesmo,e

que descaraterizam o objeto de tal modo que ele não é mais o mesmo e

m um outro.", que nos permite afirmar que a INFORMÁTICA alterou, provocou

ças nas empresas nos aspectos de sistemas, rotinas e processos, mantendo

estrutura, seja de poder ou outra qualquer. A ocorrência pode então ser

da na FORMA empresarial, resultando no processo de contração ou

empresarial, que fazendo mais ou fazendo menos, não deixa de fazer

ma coisa. Este movimento de onda é perfeitamente detectado em períodos

e euforia ou crise empresarial, tanto no ambiente interno como externo da

" presa, podendo ser pulsado tanto pelos empregados como pela comunidade.

Ainda de MONTENEGRO& BARROS (1988: 27) obtemos as definições

"ESTRUTURA: Conjunto de elementos em permanente relação

condicionam o conjunto de processos da empresa.

PROCESSOS: Rotinas de trabalho que determinam os passos a

seguidos e os próprios elementos em jogo na realização de uma
ção específica. ti
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i
REORGANIZAR, segundo SIMCSIK (1987:2 VOL 1): "é provocari

MUDANÇAS (grifo nosso) no status quo de empregados que durante anos J
seguiram o mesmo tipo de rotina, de trabalho e de obediência às leis, na maioria1

E' através dos processos de OMIS, que as MUDANÇAS devem ocorrer

dentro das empresas, tendo em vista as assertivas apresentadas pelos vário~"

autores e a afirmação de FARIA (1984: 82) de que "Uma estrutura do tiP9'
)-, ,~

sistêmico permite adaptar o meio externo da organização, instável e sujeito~',

mudanças rápidas, e aumentar o volume de tarefas individuais.", o que corrobor~
,_I

das vezes não-escritas (informais)."

Entretanto, segundo THOMPSON (1976:101): "Embora a

REORGANIZAÇÃO (grifo nosso) seja um fenômeno freqüente em organizações'

complexas nas sociedades modernas, a compreensão sócio-científica que temos

dela é restrita e em grande parte originou-se como produto auxiliar. Uma série de '.

estudos sobre sucessão executiva (Argyris, 1953; Gouldner, 1954; Grusky, 1963;,

Guest, 1962: Carlson, 1962) se referem tangencialmente à reorganização ..

Aprendemos qualquer coisa sobre a reorganização de uma série de estudos sobre

a sucessão de objetivos (Zald, 1963) e principalmente em prisões e hospitais para

doentes mentais ... Vez por outra encontramos também estudos sobre inovações

tecnológicas e seu impacto sobre a estrutura, como a análise de Janowitz (1959)

das consequências de novos sistemas de armas sobre organizações militares e"

estilos de liderança ou estudos sobre o impacto do computador (Shultz e Whisler,';

1960). Apesar dessas pesquisas, parece-nos justo dizer que a REORGANIZAÇÃO

(grifo nosso) representa um fenômeno mais difundido do que indicam nossos:'.

estudos. CONTUDO, À MEDIDA QUE O ANDAMENTO DAS MUDANÇASi ~
TECNOLÓGICAS AUMENTA E OS AMBIENTES HOSPEDEIROS SE TORNAMl

MAIS COMPLICADOS E DINÂMICOS, AS ORGANIZAÇÕES ESTÃO TENDO DE\

APRENDER A SER MAIS FLEXíVEIS E ADAPTÁVEIS."(grifo nosso), e, segundo;

ROCHA ( 1987: 176) "cabe ao executivo decidir e comandar a sua implantação (;

da reorganização), através de documento próprio (ordem interna, comunicação

interna, etc.) no qual aprova as referidas MUDANÇAS ".(grifo nosso). OLIVEIRA:

(1986: 452) finaliza este parágrafo ao alertar que "Uma empresa está srm
constante MUDANÇA (idem) e adaptação dentro de seu ambiente orqanizacional.]

e o administrador deve estar atento a estes aspectos."

o posicionamento assumido neste trabalho.
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OMIS torna-se assim a técnica sugerida para a introdução da

MÁTICA na empresa, pots apresenta as condições de ajustar-se a cada

, sistema, contingência e realidade de uma determinada empresa e um

nente qualquer da mesma, seja instrumental ou comportamental.

Outro aspecto positivo para o emprego de OMIS na problemática

DANÇA ou REORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL"deve-se ao fato das técnicas

harem com as FORMAS e não com as ESTRUTURAS, isto é, as mudanças

m nas partes aparentes, visíveis e críveis, sendo geralmente racionais,

turadas e orientadas para a execução de tarefas. OMIS, entretanto, também

a os problemas não visíveis, próprios de criação emocional e orientados

a o ambiente cultural e social na empresa, que apesar de internas ao sujeito,
'i:, ,:..~,,1t:IW',

atuam no nível de FORMAS. não ocasionando MUDANÇAS nas Estruturas,
r de conflitos e reivindicações.

Finalmente, OMIS é dinâmico, sendo auto-mutatório, pois enquanto

da, cria, implanta e exige mudanças de terceiros, obriga-se a manter-se em

o de alerta buscando o "tornar-se ser" MODELO IDEAL, num processo

ntínuo de aprimoramento administrativo e de adaptação organizacional. Em

uns casos, OMIS atua de forma "dura" e provoca MUDANÇAS com rupturas

lentas e revolucionárias, chegando em raros casos, porém possíveis, a alterar

estruturas e a ocasionar a sua própria destruição ...

D) MUDANÇAS EM RECURSOS HUMANOS
A CONTRAÇÃO I EXPANSÃO DOS EMPREGADOS

" As vantagens psicológicas devem ser concebidas como tendo maior

plitude do que as vantagens financeiras".

SAUL W. GELLERMAN (1976: 201)

~t~~f:>,
,·?:;t

;i11::1.~
y.:t; MASON (1968: 130) descreve que "Um dos mais difíceis tipos de:·~~':r
lji::problemas para se estabelecerem critérios sôbre êles são os problemas sociais,
.·t~~i~\~i~;"~~!:BSque dizem respeito a soluções que vão afetar vidas humanas e seu modo de
(~.~~:'

;~~t:yida.Mas mesmo nesse ponto é possível estabelecê-los.
~:!,I ..•

~:~;.
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Observe êste "Teste de Quatro Pontos"que foi largamente distribuido'
pelos Rotary Clubs nos Estados Unidos:

E' a verdade?E' justo para todos os interessados ?Criará boa

vontade e melhores relações de amizade? Beneficiará a todos os interessados?

Se você pode responder afirmativamente a cada uma dessas quatro:

perguntas, as chances são que sua idéia será, pelo menos, socialmente

aceitável.", sendo que o mesmo raciocínio e linha de perguntas, a Força Aérea e

a Marinha de Guerra dos EUA utilizam para a resolução de problemas, para os:
processos de tomada de decisão e para as situações de MUDANÇAS.

O questionamento apresentado faz parte do manual de quem provoca a'

mudança, conhecido como AGENTE DE MUDANÇA, que apesar de todos os:

méritos e boas intenções, está sempre em oposição ao usuário ou depositário da,

mudança, ou da simples AMEAÇA dela. A INFORMÁTICA, como um todo

tecnológico é um fator de ameaça. MONTENEGRO & BARROS (1988: 11117y

acham que "E' interessante colocar que a tendência de superestimar o fator

tecnológico leva o Dirigente a ignorar MÉTODOS, PROCESSOS e PERSONAGENS
,

(grifo nosso) fundamentais ao objetivo fim da organização e a centrar sua anáuss

no elemento tecnológico mágico, solucionador de todos os problemas ... Todaviaj

não convém ignorar que toda vez que se fala em mudança existe no ar um rea

contra-senso. Trata-se da problemática que gravita em torno do agente de mudança.

se, por um lado, é o personagem que visualiza, com precisão, uma estratégia

emergente, por outro, está imerso na estrutura (e FORMA, adendo nosso) em viga:

e, como tal, regido pelas regras e procedimentos aceitos pelos damaü

personagens ... consciente de sua particular posição de decidir por provocar

mudança, utilize um modelo seu -- e quem garante que esse é o modelo ideal par..
a sociedade?"

Este posicionamento enquadra-se naquilo que MOTTEZ (1985:139,

classifica como "debates bastante irritantes"a respeito das relações humana~

pois "Por muito que uma argumentação brilhante seduza, se é inoperacional~,

indemostrável, não permite esquecer as inúmeráveis experiências e demonstraçõé
~t ..

limitadas, precisas e modestas, cuja análise pormenorizada nenhuma das criticá
efectuou".
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Procuramos fugir, nesta tese, a figura de debates desgastantes

icamente chamados pelos empresários de acadêmicos, por fugirem da

ca empresarial) e trabalhamos no conceito de movimento sistêmico gradual

nejado, no sentido de Objetivos, Metas e Projetos (chamamos de OMPs, nos

s de administração) inerentes a todas as partes da empresa, e que envolvem

neira segura as pessoas. pontos-chaves de todo o processo de Mudança.

AAGENTI (1973:140) apoia este ideário, "Reforçando este movimento

a idéia de que os funcionários devem ser tratados como adultos sensíveis, que

iocinam e são capazes de contribuir muito mais para a organização de que

s foram requisitados a fazer, que são pessoas que levam uma vida mais livre

is expressiva em seu trabalho. que sentem satisfação no que fazem quando

dos mais como iguais do que como lacaios. E' muito difícil cunhar uma frase

reflita adequadamente todos estes ideais. mas talvez a expressão um critério

s aberto esteja tão perto quanto possível no momento, do que desejamos

ressar .". e o autor, prosegue fornecendo "mais de uma dúzia de formas

rnativas pelas quais o princípio de um critério mais aberto servirá para motivar

funcionários.", como: "Tarefas fáceis e Repetitivas; Tarefas Servis; Respeito

.. Consideração: Trabalhos pouco limpos; Tarefas especializadas, semi-

ecializadas e altamente especializadas; A variedade acentuada; O trabalho-

Grupo; A complexidade aumentada; Metas elásticas; Gerência especulativa;

lapso de tempo de Instruções; Regras e regulamentos; A democracia;".

Ao rol apresentado, acrescentamos a contração e a expansão do

mpregado, num movimento que pode ser em dois sentidos, um, ao contrário da

presa (normalmente, por temores e medos) e, o outro, num movimento

. vorável à empresa, no caso em paralelo ou mesmo em conjunto ( sobrepostos ),

:~!'queocorre quando os OMPs são interiorizados, com a perfeita conscientização e

';-mentalização pelos envolvidos.

Um processo de expansão pode ser considerado como o de treinamento

, desenvolvimento, mas FISCHER (1~92: 59) discorrendo sobre a modernidade e

desenvolvimento tecnológico, é enfático quando diz que "No entanto, o processo

e internalização desse desenvolvimento (de expansão, adendo nosso) depende

a existência de MODELOS (grifo nosso) organizacionais e de gestão sintonizados

m as profundas transformações que ocorrem em uma organização em busca de

levar o patamar da eficiência de seu desempenho. "
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FISCHER, continua: "Nesse sentido escreve FLEURY (1990): a prOCura

de MODELOS (destaque nosso) de gestão que viabilizem novas formas de interação

entre os indivíduos, as categorias profissionais e a organização surgem como a'

maior prioridade no discurso e mesmo na prática de certas empresas. E essa

procura ocorre por não se tratar apenas de absorver inovações tecnológicas que

modificarão o processo produtivo e. eventualmente, algumas características das

relações internas. A postura inovadora da organização obriga ao redesenho de seu

formato, a redefinição dos modelos de gestão adotados e a revisão de.

procedimentos e práticas compatíveis com esses novos MODELOS." (idem),

servindo esta orientação como mais um adicional e fonte da proposta de nossos

MODELOS Simplificados de Integração da INFORMÁTICA com RECURSOS'

HUMANOS na Empresa através de OMIS, criados, desenvolvidos e apresentados
no Capítulo IV - Conclusões e Recomendações ..

~

i
.:.:.......... .... 1····.. ··.
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CAPíTULO II
QUADRO DA PESQUISA

1) A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DA INFORMÁTICA (
INFO ) NAS MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS,'. ,:j

~: INFORMAÇÃO' & SISTEMAS ( O & M - I & S ) DOS RECURSOS
HUMANO'S ( RH ) NAS EMPRESAS ATRAVÉS DO' ESTUDO'
DETALHADO' DAS UNIDADES DE ANÁLISE ( UNAN r.
DESCRiÇÃO' E METO'DO'LOGIA .

, .' ~

• Um homem que nasce em um mundo já ocupado, se não pode obter de seus pais a

subsistência, e se a sociedade não necessita de seu trabalho, não tem nenhum direito de exigir

a menor porção de alimento e, de fato, está demais. No grande banquete da Natureza, não há

lugar para ele. Ela exige que se vá e põe ela mesma, prontamente, em execução as suas ordens,

se ele não conseguir a compaixão de alguns dos convivas do banquete (... )."

I··

(MAL THUS, Essai sur le principe de la population, 1a.

ed.(1798) (trecho suprimido nas edições ulteriores, citado por GUILLAUME e POSSOU,

Démographie historique, p. 262).), citado por DANIEL BERTAUX ( 1979: 207).

Através de perguntas descritivas com estruturas prescritivas, num modelo

ágil e dinâmico de levantamento e confirmação de dados, bem como, um método

de avaliação, síntese e análise de seleção das estratégias organizacionais para

separar dados e sistemas de informações, buscando sempre a melhor tomada de

decisão, a tese apresenta um quadro de referência essencial para o empresariado

brasileiro e para os pesquisadores.

Como verificado exaustivamente, a nossa abordagem interativa de RH

através das Unidades de Análise (UNANI, nos Jeva a um quadro sistêmico como

suporte teórico para a nossa tese.



CAP. 11 QUADRO DA PESQUISA 18~

Com DURKHEIM (1978:261, na sua visão de solidariedade orgânica, ,

COMTE (1978:25) com sua aproximação estática social e MAX WEBER (1992:XII)

debruçando-se sobre racionalização e burocratização, tornam possível

estabelecer uma interdependência das instituições, no nosso caso, as empresas

em geral e, em particular, as Unidades de Análise (UNAN), e sua adaptação

recíproca e de forma contínua através dos movimentos ajustativos às mudanças

que ocorrem no ambiente interno (Ai) e externo (Ae).

A pesquisa elaborada procura levantar, em cada uma das Unidade de

Análise, os pontos de interesse e que são aplicados à realidade de cada

departamento, enfocados em sua função e em sua contribuição, tanto intrínseca

como extrínseca, para a manutenção ou sobrevivência do sistema. Concluímos

que a empresa, participante ativa da pesquisa, é essencialmente a resposta a

uma necessidade da sociedade, da comunidade, do homem em sí, pois é uma

condição útil e necessária a sua existência e funcionamento.

A importância da obra pode ser resumida na análise comparativa que

dela surge e, principalmente, das analogias nascentes que poderão ser

enriquecidas em outros trabalhos e pesquisas funcionalistas, pois uma empresa

pode ser funcional para um determinado ambiente (por exemplo, interno) e para

o outro, não (por ex. externo).

Essa possibilidade mencionada, requereu uma especificação explícita e

detalhada das Unidades de Análise (UNAN) cujos elementos, principalmente no

questionário, foram exaustivamente estudados e reformulados para o entendimento

global e a manutenção do equilíbrio da unidade orgânica, a empresa.

Para não ficarmos limitados a compreensão e ao estudo das opiniões

manifestas pelos respondentes, cujas necessidades, interesses e objetivos podem

influenciar na avaliação do questionário, foi preciso descobrir as idéias, as

funções e as metas latentes, trazidas à luz através de entrevistas e análises

independentes do ponto de vista dos atores.

Entretanto a linguagem empregada na construção do objeto foi própria

do meio empresarial em geral e, em particular, de RECURSOS HUMANOS e

INFORMÁTICA, o que facilita a compreensão das terminologias empregadas e

chavões utilizados.
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Noutro foco podemos perceber a tese como mais uma oportunidade para

estudar a empresa como uma totalidade integrante da comunidade (ambiente

externo) e que se utiliza das instituições departamentais (por exemplo, RECURSOS

HUMANOS e INFORMÁTICA) para a sua manutenção e crescimento. BRUYNE

(1982: 145) afirma que "os diferentes sistemas ... articulam-se mutuamente segundo

; uma ordem hierárquica (valores, normas, motivações, necessidades): quanto

mais um sistema é rico em informações ... mais o seu controle se estende e,

reciprocamente, quanto mais um sistema é rico em energia ... mais seu caráter

condicionante se estende também".

" .

Ora, a INFORMÁTICA é uma função por demais rica em dados e

informações o que a leva a ter um controle geral sobre todas as atividades onde

é empregada; mas a recíproca, em relação ao sistema de RECURSOS HUMANOS

na empresa, poderemos chamá-Ia de rica em energia, quando constata-se o

contraste brutal entre o ambiente de terceiro ou quarto mundo existente no Brasil

com o ambiente internacional de primeiro mundo?

A tese, através do questionário e das entrevistas, além do grupo de

teste, tem sido um verdadeiro laboratório para analisar, avaliar e validar as idéias

mencionadas há pouco e aperfeiçoar as tentativas de provar as hipóteses

listadas, pois inúmeras empresas de diversos locais, tamanhos, portes, setores e

produtos, sejam elas comerciais, de serviços ou industriais, nacionais, familiares,

estatais ou multinacionais, permitem identificar fatores críticos e pontos de

5 referência para a comparação de várias sociedades e os processos de mudanças

que nelas ocorrem.

Finalmente, a importância do tema está na sua visão de equilíbrio

homeostático entre duas décadas (1980/1990) e a provável manutencão do

mesmo no tempo (até o ano 2000). O resultado leva a estabelecer uma possível

amplitude das transformações, mudanças e a criação (ou destruição) de outros

sub ou super-sistemas, num processo de alterações que afetam a natureza do

sistema empresarial por inteiro pelos reflexos em cadeia ou cascata.



A pesquisa está alicerçada sobre três Grupos de Amostra de Empresas

escolhidas de diferentes formas: um primeiro, chamado de Grupo de Teste (para

o qual foram convidadas 57 empresas escolhidas por alunos de uma Faculdade

de Administração baseados em nome, tamanho, produto e posição de mercado,

sendo que 35 responderam, (o que representa 61 % de participação). Das 35

empresas respondentes, atendemos pessoalmente (entrevistas pessoais) a 20%

dos interessados (8 empresas) e por telefone mais 6 casos. Assim, mantivemos

contatos esclarecedores com 40% das empresas. Das 35 respondentes, duas (2)

foram transferidas para o Grupo de Controle e uma (1) desconsiderada, restando '

pois, neste grupo, 32 empresas.
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2) GRUPOS DE AMOSTRA E O PROBLEMA DA

PESQUISA

" ... o comportamento humano muitas vezes não é direcionado à

simplicidade, sinceridade e aprovação. Muitos indivíduos estão constantemente

estabelecendo parâmetros de disputa com seus semelhantes. n

ALEXANDRE L. LAS CASAS ( 1989: 147)

Estes números são expressivos e demostram primariamente o acerto na

escolha do assunto e da forma como ele foi abordado.

A pesquisa também se apoia num segundo Grupo, que chamamos de

Grupo de Controle, composto por empresas que o pesquisador conhece por

motivo e força de sua profissão há vários anos, acompanhando as mesmas através

de contatos pessoais, por jornais, revistas, trabalhos profissionais e acadêmicos,

pois são consultadas em atividades escolares pelos alunos dos cursos de

administração em pesquisas salariais (FMU) e outras pesquisas em Recursos

Humanos, tanto a nível de graduação ( Faculdade Luzwell e Universidade São

Judas Tadeu) como de pós-graduação (FAI, USJT, ANHEMBI-MORUMBI,FIT,

UNIMAR, CESUP e outras) realizadas na Capital e Interior do Estado de São

Paulo e outras localidade do Brasil, como Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e etc.



...
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Neste grupo temos 36 empresas em destaque, sendo que 28 receberam

a visita pessoal para entrevistas do autor do presente estudo bem como todas as

empresas receberam orientação por telefone, em alguns casos mais de duas

vezes e com respondentes diferentes.

Grupo de Pesquisa composto por 64 respondentes é o terceiro rol de

empresas amostradas, situadas na sua totalidade no centro-sul do país (2

exceções tem suas matrizes no nordeste, mas possuem suas principais filiais na

região citada). A soma dos 3 grupos de acompanhamento fornecem o principal, ou

seja o Grupo de Amostra da presente tese ( 132 empresas).

Estudos iniciais através de gráficos com estes três Grupos de Amostra

de forma separada e integrada, deram origem aos gráficos deste capítulo, com

resultados que permitem analisar, principalmente, a confiabilidade dos dados.

Estes gráficos iniciais chamados de CONTROLE, foram criados nos

pontos que denominamos de ·PONTOS DE TESTEn
, onde em paralelo foram

feitos testes manuais (mecânicos) para acompanhar os resultados via computador

(INFORMATIZADOS). Os resultados positivos permitiram seguir na tese conforme

planejado.

INFORMÁTICA e RECURSOS HUMANOS são dois campos que buscam

se integrar no tempo e no espaço. Na empresa, esta integração acontece através

de Organização, Métodos, Informação e Sistemas - OMIS, segundo o nosso ponto

de vista e conhecimento do assunto pesquisado. Entretanto ocorrem inúmeras

questões, conflitos, problemas e crises administrativos para os quais procura-se,

através de procedimentos racionais e sistemáticos, definir e indicar caminhos de

resolução dos mesmos.

Os agentes, os fatores e as variáveis que testamos com a pesquisa,

visando a natureza científica desta tese, envolvem situações suscetíveis de

observação e, principalmente, de manipulação nas empresas, tendo sido

vivenciadas pelo pesquisador no decorrer dos últimos 25 (vinte e cinco) anos,

encontradas em literaturas existentes, nacionais e estrangeiras e discutidas nos

níveis prático e teórico em inúmeros simpósios, congressos e cursos de

especialização e pós-graduação.



CAPo 11 QUADRO DA PESQUISA 192

O problema da pesquisa foi estabelecido ou identificado com a formulação

de uma pergunta simples sob o ponto de vista de estrutura de palavras, mais

complexo no seu conteúdo, ou seja, " A INFORMÁTICA MUDOU RECURSOS

HUMANOS NAS EMPRESAS?"

Clara e precisa, esta pergunta retirada da linguagem cotidiana, numa

terminologia mais empresarial que acadêmica, apresenta uma ambiguidade em

RECURSOS HUMANOS, ou seja, é RECURSOS HUMANOS enquanto

departamento ou área específica da empresa (sob o ponto de vista hierárquico e

organizacional) ou refere-se às pessoas que trabalham na empresa, ou ainda,

numa terceira situação, serão os dois ao mesmo tempo?

Optamos por trabalhar nesta última situação onde é possível desenvolver

um esforço empírico que leve a uma solução do problema proposto, a uma

dimensão viável e a algum tipo de delimitação que, no nosso caso, guarda uma

estreita relação com o meio disponível para a investigação, ou seja, uma pesquisa

de campo e entrevistas dirigidas.

As hipóteses relacionadas no Capítulo I - QUADRO TEÓRICO, item 4)

HIPóTESES estabelecem inúmeras relações de associações entre agentes,

fatores e variáveis, procurando desta forma conferir uma maior precisão e rigor

aos enunciados e no relacionamento com o questionário. No caso, os enfoques

estão assumindo diferentes valores e aspectos, segundo visões particulares (de

cada empresa pesquisada) ou conforme as circunstâncias (no exemplo, entrevistas

pessoais ou questionários ou, ainda, nível hierárquico do respondente).

Neste último caso, nível do respondente, o conhecimento e a vivência

com as variáveis são fundamentais para o sucesso da pesquisa, pois a terminologia

que empregamos no levantamento de dados exige uma atuação e atualização

constante para desenvolver e apresentar respostas que integrem a relação de

associação entre as variáveis, que no nosso trabalho são identificáveis como as

Unidades de Análise(UNAN).

Algumas hipóteses estabelecem uma determinada relação de

dependência entre duas ou mais variáveis, principalmente quando adentramos

em aspectos subjetivos que necessitam uma atenção redobrada para que o

respondente não atribua a um único acontecimento a condição de causador de um

outro. Na prática, há uma correlação entre 2 ou mais questões.
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Este fato ocorre, pois estabelecemos na pesquisa relações assimétricas

'entre as diferentes Unidades de Análise com os Ambientes Interno e Externo

através da INFORMÁTICA e RH com apoio de OMIS. Os testes estatísticos

. procuram comprovar estas relações, tanto de dependência como de independência.

O resultado procurado busca demonstrar que os fenômenos não são

.tndependentes entre si (relações simétricas) e não se relacionam mutuamente

; (relações recíprocas), mas que um interage, transaciona e se interrelaciona com

o outro, num processo de influência recíproca.

A nossa fonte das possíveis hipóteses não surge apenas da intuição

profissional de anos de convívio com o objeto de estudo, mas de observações das

relações entre os fatos no dia-a-dia e as derivações das Teorias Administrativas,

Econômicas e Sociais aplicáveis a estas relações e, principalmente, do resultado

de outras investigações e pesquisas ( teses e dissertações) acadêmicas, como

por exemplo a dos Professores MEIRELLES, ALBUQUERQUE e POTSCH,

mencionadas em várias oportunidades até aqui e outras que serão analisadas no

embasamento teórico, como as de ISAIAS CUSTÓDIO (orientado pelo Prof. Dr.

NICOLAU REINHARD ), SEBASTIÃO MEDEIROS DA SILVA e CYRO BERNARDES

(orientados pelo por Prof. Dr. SERGIO BAPTISTA ZACCARELU ), EUO TAKESHI
f.'

"-" TACHIZAWA (por OSWALDO SCAlCO), e de outros companheiros como de P.

ROBERTO FELDMANN, P.B.ROCHA MACEDO, SERGIO LUIZ DE MORAES

PINTO, SILVIA MARIA CALDEIRA PAVA, RONALDO ZWICKER e outros tantos

mencionados ao longo do texto.

3) O TIPO DA PESQUISA

" A organização temática do material levanta, contudo, uma série de

problemas que também deveriam ser conscientizados pelo leitor a fim de que não

se deixe seduzir por simplificações apressadas e homogeneizações indevidas."

BARBARA FREITAG (1988: 32/33)
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Com a pergunta chave detalhada: nA INFORMÁTICA PROVOCOU

MUDANÇAS NOS RECURSOS HUMANOS NAS EMPRESAS ATRAVÉS DE OMIS

E COMO O SISTEMA FORNECEU O FEEDBACK? n estabelecemos o tipo de

pesquisa.

Através do questionamento proposto consideramos a dúvida apresentada

como sendo a HIPÓTESE MAIOR, pois dela advém todos os demais

questionamentos apoiados na experiência e da vivência na área pesquisada.GIL

(1989 : 39) cita DE MORGAN que escreveu há mais de um século: "uma hipótese

não se obtém por meio de regras, mas graças a essa sagacidade impossível de

descrever precisamente porque quem a possui não segue, ao agir, leis perceptíveis

para eles mesmos".

Para o presente trabalho e buscando atender a HIPÓTESE MAIOR e as

consequentes, adotamos como procedimento de coleta de dados a PESQUISA

DESCRITIVA, quando pretendemos estabelecer as relações entre as variáveis

das Unidades de Análise. Entretanto a estrutura da tese permite ir além da

simples identificação da existência de relações entre as variáveis mencionadas,

buscando também determinar,em alguns momentos, a natureza dessa relação, o

que ocasiona uma aproximação de uma PESQUISA EXPLICATIVA, pois irá

identificar fatores internos ou externos que contribuem para a ocorrência de

determinados fenômenos.

No final, esta tese deverá proporcionar novas visões do problema INFO

versus RH, o que as aproxima do tipo de PESQUISA EXPLORATÓRIA, pois irá

tornar o problema mais explícito e dará subsídios para construir ou lapidar

hipóteses, através de MODELOS.

o delineamento expresso no desenvolvimento da pesquisa está baseado

principalmente sobre os dados fornecidos por pessoas, sendo a PESQUISA

BIBLIOGRÁFICA e a PESQUISA DOCUMENTAL subsidiárias. Assim, a opção por

uma PESQUISA DE LEVANTAMENTO SOCIAL COM INTERESSE EMPRESARIAL,

foi escolhida pelas suas vantagens quantificativas, tanto do ponto de vista

estatístico, como de tempo e espaço.
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Outro fator de escolha foi o conhecimento direto da realidade do

pesquisador e dos informantes, que transformaram cada entrevista e processo de

responder ao questionário em mini-pesquisas classificadas como ESTUDOS DE

CASO, ou ainda PESQUISA-AÇÃO ou mesmo PESQUISA PARTICIPANTE .
. ,.

Entretanto no decorrer da tese predomina o sentido de LEVANTAMENTOS.

A limitação subjetiva dos dados perceptivos dos respondentes foi

controlada por perguntas indiretas e entrevistas pessoais que também permitiram

um aprofundamento no estudo da estrutura e dos processos sociais envolvidos

com o objeto do estudo. Para evitar o corte fotográfico, que proporciona uma visão

estática do fenômeno estudado e uma microvisão das possíveis mudanças

estruturais na empresa e na comunidade, procuramos criar painéis ao longo do

tempo, com cortes situacionais e contingenciais, que, em alguns casos, provocou

formas de fadiga dos respondentes e até a omissão total. Entretanto era necessária

esta opção para o tipo de ESTUDO DESCRITIVO que executamos.

4) OS BLOCOS E DIMENSÕES DA PESQUISA

"Uma tese estuda um objeto por meio de determinados instrumentos.

Muitas vezes o objeto é um livro, e os instrumentos, outros livros. ( ... ) Em certos

casos, pelo contrário, o objeto é um fenômeno real".
-.",.-.

UMBERTO ECO (1983: 35)

Foi verificado através de consultas bibliográficas, conversas com

especialistas e profissionais da área que a utilização do questionário seria o

instrumental ideal para o tipo de tese em desenvolvimento. Num primeiro

movimento e tendo como guia vários questionários elaborados em outras

pesquisas, foi criado o documento oficial da pesquisa em forma de questionário

por blocos (anexo 19), conforme detalhes analíticos a seguir:
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BLOCO A - CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

E' a forma tradicional de se estabelecer o perfil da empresa onde o

respondente trabalha com dados generalistas, tais como, razão social, capital (se

nacional ou estrangeiro e em que proporção), números aproximados de empregados

em épocas diferentes tanto em Recursos Humanos, como Informática,

Administração e Operação, além de Terceirização, etc. São 8 assuntos verificados

através de 15 questões.

BLOCO B - CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE

Seguindo o mesmo formato e princípio do Bloco A, procuramos detectar

o perfil dos profissionais que respondem pela empresa, como cargo, tempo de

casa, sexo, escolaridade, formação escolar e local físico para contato e devolução

da pesquisa tabulada. Todos estes dados são apresentados em Quadros e

Gráficos, assim como também aqueles do Bloco A. São 8 assuntos (acumulados:

16), verificados através de 8 questões (acumulados:23).

BLOCO C - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE O & M

E DE INFORMÁ TICA

Nesta parte, procurou-se identificar o que a empresa pelo seu

respondente conhece da história e da realidade de O&M, uma vez que esta

técnica pode(como devería) estar ligada intimamente com a INFORMÁTICA e ter

vínculos com o estágio de desenvolvimento da integração com RECURSOS

HUMANOS.

Esta preocupação levou a elaboração de questões relativas ao ano de

formação da INFORMÁTICA, a análise da existência de O&M, ao horizonte de

tempo de existência de OMIS e principalmente, a opinião da integração entre

O&M e INFORMÁTICA. São 5 assuntos (acumulados: 21), verificados através de

9 questões (acumulados: 32).

BLOCO D - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE RECURSOS

HUMANOS E DE INFORMÁTICA.

Este bloco é fundamental para o estudo pois nele é definido

detalhadamente o que vem a ser INFORMÁTICA como instrumental e RECURSOS

HUMANOS como comportamental; vejamos:
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N Para efeito desta PESQUISA entende-se por INFORMÁ TICA o sistema

administrativo através do qual a empresa trata as comunicações empresariais

procurando se ajustar às mudanças externas e internas e cujos resultados

dependem dos processos de Organização, Métodos, Informação e Sistemas

(OMIS) que provocam mudanças no Comportamental e no Instrumental dos

RECURSOS HUMANOS. "

"Os equipamentos de INFORMÁ TICA são considerados Recursos

Materiais e representam o INSTRUMENTAL de trabalho pelos quais os

RECURSOS HUMANOS atingem os objetivos, metas e projetos (OMPs}

propostos pela empresa e estabelecidos individualmente para a vida

profissional e/ou pessoal através do COMPORTA MENTA L "

Neste bloco, através de 12 assuntos (acumulados:33), verificados através

de 12 questões (acumulados: 44), abordamos as duas primeiras dimensões

propostas nesta tese ou seja:

1a. DIMENSÃO:

Integração dos planos de INFO com os planos de RECUR. HUM,

chamados PLANOS DIRETORES que dão origem aos chamados

PLANEJAMENTOS FILOSÓFICO, ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.

2a. DIMENSÃO:

Conhecimento e participação dos Recursos Humanos nos processos de

ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÃO E SISTEMAS - OMIS,

preferencialmente através da INFORMÁTICA.

BLOCO E - AVALIAÇÃO DO AMBIENTE INTERNO - Ai -

A TUAL E PERCEPTIVO DA EMPRESA SOB

OS ASPECTOS DAS UNIDADES DE ANÁLISE.

Neste bloco penetramos no íntimo da empresa, de seu ambiente familiar,

trazendo à tona outro foco da tese, ou seja, a:
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3a. DIMENSÃO:

Estudo das variáveis do AMBIENTE INTERNO da empresa e a influência

destas variáveis nas unidades de análise pesquisadas.

Procurou-se neste Bloco deixar claro quais as Unidades de Análise e as

variáveis (agentes e fatores) que estariam integrando os RECURSOS HUMANOS

de INFORMÁTICA com o pessoal de ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONAL. Assim,

foram propostas 29 questões para cada um dos 3 agentes (INFO,ADM e OPER-

29 x 3 = 87) sobre os cargos, salários, planos de carreira,qualidade e produtividade,

etc. como matérias de política de RECURSOS HUMANOS e que poderiam exercer

forte pressão e influenciar processos de mudanças quando analisados sob o

enfoque de INFORMÁTICA. São 29 assuntos (acumulados: 62), envolvendo as

épocas "ATUAL" e "FUTURA"( 29 x 3 x 2 = 174 questões; acumulados: 218).

BLOCO F - AVALIAÇÃO DO AMBIENTE EXTERNO - Ae -

A TUA L E PERCEPTIVO DA EMPRESA SOB

OS A SPECTOS DA S UNIDADES DE ANÁLISE.

Seguindo a mesma linha de raciocínio do Bloco anterior, neste o

respondente lança suas idéias e perspectivas para o AMBIENTE EXTERNO e

analisa a realidade empresarial em relação ao Mercado extra-muros. Estamos

falando e analisando a:

4a. DIMENSÃO:

Estudo das variáveis do AMBIENTE EXTERNO da empresa e a influência

destas variáveis nas unidades de análise pesquisadas.

A diferença do tempo de respostas nos dois ambientes pode levar a

empresa a perder a competitividade, o que permite lembrar ALBUQUERQUE

(1987: 111) U Ao analisar o dinamismo característico do contexto ambiental no

qual está inserida a organização; ANSOFF (1979: 54)identifica uma defasagem

existente entre o tempo disponível pela organização para reagir às mudanças

ambientais, e o tempo necessário para ela responder a estas mudanças.
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Conforme observa o autor citado, durante o século XX, as empresas

"passaram a conviver com uma incômoda situação, em que o tempo disponível

para uma resposta eficaz às mudanças se tornou mais curto, e o tempo necessário

se tornou mais longo ", Foram 25 questões para os 3 agentes (25 x 3 = 75) nos

. períodos" ATUAL" e "FUTURO" (75 x 2 = 150).Resumindo:São 25 assuntos

(acumulados:87) e 150 questões (acumulados:368).

BLOCO G - INFLUÊNCIAS EXTERNAS GENERALISTAS

Neste Bloco foram elaboradas 4 questões que subdivididas entre o real

e o ideal (1990 e 2000 ) perfazem 16 questões envolvendo a capacidade de

mobilização sindical, relações patrão e empregado, grau de intervenção do
. .

Estado e, principalmente, qual a medida de preparação da Empresa para enfrentar

as mudanças oriundas da INFORMÁTICA e se ela está preparada para este

impacto. O perfil deste Bloco ajusta-se ao Bloco F anterior, complementando-o

quando necessário, cruzando informações se desejadas e esclarecendo possíveis

dúvidas ou respostas obscuras. São 2 assuntos (acumulados:89) e 12 questões

(acumulados:380) mais 2 assuntos específicos (acumulados:91) com 4 questões

(acumulados:384) .

BLOCO H - PERCEPÇÕES DO ENTREVISTADO SOBRE

O&M-I&S (RELAÇÕES INFORMÁTICA E RECURSOS HUMANOS)

Mantendo o mesmo tipo de escala graduada com 4 (quatro) avaliações

(MB = MUITO BAIXA; B = BAIXA; A = ALTA; MA = MUITO ALTA) do bloco anterior,

as questões procuram avaliar o real (1992) e o ideal (2000) em relação aos planos

da empresa, tais como prioridades para OMIS, planejamentos, visão de

desemprego, aceitação de programas de otimização de resultados, etc.

Neste Bloco foram deixadas duas questões dissertativas (abertas) para

opinião das relações entre OMIS, INFO e RH, considerando-se OMIS como

agente de integração entre as duas áreas. Temos também um assunto simples, 9

subdivididos (acumulados: 103) e 2,6 e 18 questões respectivamente (acumulados:

410).
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BLOCO I - OUTRAS OBSERVAÇÕES

Neste Bloco com um assunto (acumulados: 104) e uma questão

dissertativa (acumulados:411), foi solicitado que o respondente expusesse suas

opiniões livremente. A análise detalhada de cada Bloco está intimamente

relacionada com o desenvolvimento da Tese. Desta forma estaremos considerando

os Blocos A, B, C, O, G, H e I como de apoio para o entendimento das diferentes

passagens e como preparatórios para o Capítulo 111 - QUADRO ESTATíSTICO

onde ocorre a ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS, da Análise

Fatorial e das Hipóteses, quando também será detalhado o resultado da Pesquisa.

5) A ESPECIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO

"Os conceitos são fluidos, dependendo de cada caso e das especificações

das características de estudo. Assim, o que numa ocasião constitui a população,

em outra pode ser considerado como uma amostra e vice-versa".

BARROS & LEHFELD (1986: 105)

O levantamento sócio-empresarial a que nos propomos já teve sua

especificação dos objetivos definidos e a operacionalização dos conceitos e das

variáveis analisados através das Unidades de Análise e hipóteses traçadas, que

chamamos de maior e consequentes, ou, como alguns autores sugerem, objetivos

específicos e gerais, ou, ainda, hipóteses gerais e sub-hipóteses. Entretanto a

maioria dos conceitos ou variáveis que estamos utilizando na presente tese e nos

levantamentos, são empíricos pois referem-se a fatos e fenômenos facilmente

observáveis e mensuráveis pelos respondentes, conhecedores da definição

teórica de cada um e da definição operacional, isto é,da manipulação prática das

variáveis, o que determinou um nível participativo alto dos mesmos.

O universo empresarial brasileiro em1992 é grande mas, envolvido em

confusões econômicas e políticas, determina números de país de Quinto Mundo,

ou seja, das 400 empresas de capital aberto, metade fecha o balanço de 92 com 1,..'.· ..'...·

prejuízo, como já ocorrera em 1990 e 1991, segundo técnicos do mercado" s-

financeiro..> t:
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O IPEA do Ministério do Planejamento (Instituto de Pesquisa Aplicada:

afirma que este empresariado está cercado por 34 milhões de indigentes, isto é,

em cada 100 brasileiros, 23 vivem de esmola e cata de lixo; sem contar que 6E

milhões possuem uma renda familiar de Cr$ 8,4 mil cruzeiros por dia,( 1/5 de urr

;dolar) o que nos leva a constatação que 45 % da população brasileira esta

localizada abaixo da linha da pobreza.

A população empresarial brasileira ainda depende e age no eixo sul de

Brasil, localizando-se principalmente no Estado de São Paulo, onde procuramo!

a amostra, a pequena parte dos elementos que compõem o universo de empresas

Esta pequena parte, rigorosamente selecionada através de uma estratiticaçãc

por participação no mercado, segundo a revista Exame ( as 500 melhores E

maiores - edição agosto/1992- Ed. Abril SA ) e uma segunda amostragen

sistemática documental obtida pela posição da empresa numa lista de arquive

empresarial, nos levou a considerar 514 organizações, sendo 236 (45,91 %) nãe

nomeadas e 278 (54,09%) nomeadas na revista mencionada. Das empresas qUE

responderam a pesquisa 92% encontram-se instaladas no Estado de São Paulo

sendo as demais encontradas no Estado de Minas Gerais(3%}, Rio de Janeire

(2%), Rio Grande do Su1(2%) e Santa Catarina, Brasília, Ceará e Alagoas (1 %)

Não ficou registrado o número de empresas que telefonaram par;

justificar a ausência, mas um número significativo, aproximadamente 10%, envioi

por escrito os motivos de não participar.

A composição da amostra obtida de um lado numa classificação da:

maiores empresas do país segundo o valor de vendas, e no caso de Bancos

empréstimos compartilhados, e de outro lado, pela escolha em rol de empresa:

pela posição de nome e produto no mercado, permite observar uma participaçãr

dos respondentes de 72 % de empresas brasileiras, sendo que destas, 63~

possuem capital totalmente brasileiro (neste valor estão incluidas as estatais ~

para-estatais). Apenas 13% não informaram a característica do capital, se naciona

ou estrangeiro e em qual percentual. 15% são totalmente estrangeiras.(Ve

GRAF.2.1 a seguir no item 6-CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA).
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A população amostrada ou população-objeto que possui as informações

que pesquisamos no presente trabalho é delimitada segundo o critério de possuirem

uma área de RECURSOS HUMANOS estruturada a partir de um Departamento de

Pessoal que não atue de forma apenas cartorial, mas também empregue técnicas

próprias de Recrutamento, Treinamento, Salários e Segurança, muitas das quais
dependentes de leis governamentais.

Outro critério foi o uso da Informática na operacionalização tanto da

produção (robotização) como na administração (automação de escritórios) e os
controles consequentes.

Além dos critérios acima mencionados, foram levados em conta

parcialmente a localização geográfica, pois a concentração das empresas, como

constatou ALBUQUERQUE (1987: 93) estão na Região Centro-Sul do país, o que

levou a opção para este local pelo "estágio avançado de desenvolvimento

econômico e tecnológico; pólo atrativo de mão-de-obra; grande variedade de

empresas de diversos setores; maior difusão de conhecimentos e das técnicas de
administração" .

,--~

Para efeito desta tese consideramos em primeiro lugar o Estado de São

Paulo sendo convidadas empresas de outros Estados para um enriquecimento da

amostra, pois possuem os critérios iniciais e principais, ou seja RECURSOS
HUMANOS e INFORMÁTICA.

Logicamente as empresas distantes ficaram prejudicadas no contato

face-a-face, mas todas foram contactadas para a elaboração de um cadastro com

a identificação dos responsáveis pelas áreas de RECURSOS HUMANOS e

INFORMÁTICA, além dos nomes dos Diretores Geral e Administrativo, normalmente

a quem estão vinculadas as áreas pesquisadas.

Contamos para a elaboração do cadastro, além da pesquisa telefônica,

com o auxílio de profissionais da área que em forma de indicações pessoais,

aumentavam o número de participantes. Outro cadastro utilizado, formado a partir

de 1980 pela empresa PROSELCO-Consultoria Empresarial e Recursos Humanos

SC Ltda, permitiu a avaliação de mais de 3.000 novas empresas, além daquelas
apresentadas pela revista Exame.
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A Universidade São Judas Tadeu também forneceu seu cadastro de

empresas, bem como vários companheiros e profissionais de RH e INFO, cederam

relações de empresas associadas a grupos formais e informais (associações,

centros de estudos, sociedades, etc.). Alunos e ex-alunos indicavam as empresas

para as quais prestavam serviços e terceiros prontificavam-se em nos auxiliar.

5. 1 - A ESPECIFICAÇÃO DAS EMPRESAS

" O trabalho assalariado é um aspecto do processo de generalização de

mercadorias; é uma característica histórica essencial ao capitalismo. n.~
;~ ". p.-

LUIZ BRESSER PEREIRA (1986: 33)

Com todo este aparato de nomes de empresas e contatos, em alguns

casos repetidos e que chegavam a aproximadamente cinco mil indicações (5.000),

para definir a população amostrada optamos em considerar todas as empresas no

Brasil e para separar a amostra, utilizamos o método não-probabilístico de

amostragem intencional, o que nos levou a selecionar as empresas por

conveniência, partindo do Estado de São Paulo e irradiando-se para o resto do

país, perfeitamente compatível com a natureza da pesquisa, ou seja, exploratória.

Mais um vez nos apoiamos em ALBUQUERQUE (1987: 94) que tem o

respaldo em SELL TIZ e que diz: U com bom julgamento e uma estratégia

adequada, possamos escolher os casos que devem ser incluidos na amostra e,

assim, chegar a amostras que sejam satisfatórias para nossas necessidades".

Quanto a natureza jurídica das empresas participantes, foram convidadas

aquelas chamadas públicas em mesmo nível das privadas, principalmente as

representativas na forma' de administração de Recursos Humanos e no uso de

tecnologia de ponta.

O Quadro a seguir apresenta o rol das mesmas, que foram tratadas

estatisticamente de maneira igual com as demais, representando 4% das empresas

convidadas a participarem ( população amostrai). São elas:
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BANESPA - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CBTU - CIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

CESP - CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

CMTC - CIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS

COMGÁS - CIA DE GÁS DE SP

COSIPA - CIA SIDERúRGICA DE SÃO PAULO

CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

CPOS - CIA PAULISTA DE OBRAS E SERViÇOS

ELETROPAULO - ELETRICIDADE DE SÃO PAULO

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

FEPASA - FERROVIA PAULISTA SA

HSPE/IAMSP - HOSP/lNST DE ASSIST MÉD AO SER PUBL EST

INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO , ,

INFRAERO - EMPRESA BRASIL DE INFRA-ESTRUT AEROP

METRÔ - SP - CIA METROPOLITANO DE SP

RFFSA - REDE FERROVIÁRIA FEDERAL SA

SALGEMA

TELESP - TELECOMUNICAÇÕES DE SP

UL TRAFERTIL

PETROBRÁS

QUADRO 1.1 - EMPRESAS PÚBLICAS

QUADRO 1.1 - POPULAÇÃO AMOSTRADA DE EMPRESAS PÚBLICAS

(CONVIDADAS)
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Da população amostrada de 514 empresas relacionadas no ANEXO 18

(ver QUADRO DE ANEXOS, NO VOLUME 1/), 132 tornaram-se a nossa amostra

'por terem respondido o questionário; os contatos telefônicos para obtermos a

população amostrada,( pois ocorreram algumas dificuldades com empresas que

. inviabilizaram a sua inclusão), chegaram a mais de três centenas.

Outro tanto de contatos telefônicos foram utilizados para
acompanhamento, bem como um pedido individual, por fax (QUADRO DE ANEXOS

número 19), foi enviado a cada uma das empresas convidadas a participarem.

Assim, o número de respostas de 132, representa uma taxa de retorno

de 25,681 %, o que em termos de Brasil e da situação de estagflação parece ser
significativo.

O Quadro 1.2 - POPULAÇÃO AMOSTRADA E AMOSTRA POR SETORES

a seguir, permite uma idéia geral do assunto, em relacão aos setores pesquisados,
os convites/questionários enviados e os recebidos, respondidos.
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/

QUADRO 1.2
SETORES PESQUISADOS N°Questionários

EnViados respondidos

I AGROPECUÁRIA 8 2
li ALIMENTOS 43 10
1/1 AUTOMÓVEIS E PEÇAS 35 4
IV BANCOS, FINAN., SEGURAD. E AFINS 38 14
V BEBIDAS E FUMO 10 3
VI COMÉRCIO ATACADISTA 6 2
VII COMÉRCIO VAREJISTA 9 2
VIII COMUNICAÇÕES 9 3
IX CONFECÇÕES, CALÇADOS E AFINS 20 3
X CONSTRUÇÃO CIVIL 8 4
XI CONSTRUÇÃO PESADA 9 3
XII DISTRIBUiÇÃO DE PETRÓLEO E AFINS 7 -
XIII DISTRIBUiÇÃO DE VEíCULOS 1 1
XIV ELETROELETRONICA 36 8
XV FARMACÊUTICO 8 1
XVI FERTILIZANTES 1 1
XVII HIGIENE E LIMPEZA 14 2
XVIII HOTELARIA 1 -
XIX INFORMÁ TICA 12 5
XX MADEIRA E MÓVEIS 5 1
XXI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30 4
XXII MATERIAL DE TRANSPORTE 17 4 -
XXIII METALÚRGICA 37 12
XXIV MINERAÇÃO 2 1
XXV MINERAIS NÃO-METÁLICOS 18 5
XXVI PAPEL, CELULOSE E DERIVADOS 19 4
XXVII PLÁSTICOS, BORRACHAS E DERIVADOS 14 5
XXVIII QUíMICA, PETROQuíMICA E DERIVADOS 33 5
XXIX SERViÇOS PÚBLICOS EM GERAL-PREST. 16 8
XXX SERVo PARTICULARES EM GERAL-PREST. 15 10
XXXI SERViÇOS DE TRANSPORTE 10 2
XXXII SIDERURGIA 4 1
XXXIII SUPERMERCADOS 7 -
XXXIV TEXTIL 12 2

TOTAIS GERAIS 514 132-, ~

QUADRO 1.2 POPULAÇÃO AMOSTRADA E AMOSTRA POR SETORES
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6) A CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA·

"As amostras não devem ser grandes ou pequenas, mas sim suficientes.

CLAUDIO DE MOURA CASTRO (1977: 80)

Da população amostrada retiramos 514 empresas para contato inicial,

r telefone, para confirmar nomes e cadastro. O material foi preparado em

pastas especiais e elaborado via impressoras de dois (2) computadores que

emitiram 8.738 folhas da pesquisa propriamente dita. Cada pasta foi acompanhada
or uma carta (QUADRO DE ANEXOS números 18 e 19).

Das 514 empresas, 132 retornaram os questionários preenchidos, o

suficiente para o desenvolvimento da pesquisa. Todas as 514 empresas foram

contatadas por telefone, uma segunda vez para verificarmos o recebimento do

material (foram emitidas 17 segundas vias). Aproximadamente 10% (dez por

cento) das empresas foram visitadas para elucidar dúvidas no preenchimento do

questionário. A caracterização das empresas respondentes é resumida nos

Quadros a seguir, com os devidos comentários. Os números entre parênteses nos

cabeçalhos correspondem a questão da pesquisa, por exemplo (Q-2) = QUESTÃO

2; também entre parênteses, no quadro aparecem a referência e o código de

acesso ao arquivo do computador, em relação ao gráfico correspondente.

QUADRO 1.3 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS (Q-2)

(Gráfico 2.1) CAPITAL COMPOSI ÃO

FREQÜÊNCIAS

CATEGORIAS ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

100% NACIONAL 83 72% 72%

DE 51 A 99% NACIONAL 7 SOA, 78%

DE 1 A 50% NACIONAL 5 4% 82%

100% ESTRANGEIRO 20 18% 100%

Quadro 1.3 COMPOSiÇÃO DO CAPITAL DAS EMPRESAS (COMCA)
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Além dos comentários já apresentados no item 5)A ESPECIFICAÇÃO

DA POPULAÇÃO, é interessante e conveniente ressaltar que 13% das empresas

(17 de 132)não informaram a origem do capital por motivos que desconhecemos,

pois a maioria dos respondentes possui tempo de casa e cargo compatíveis com

esta informação, como poderemos verificar no quadro apropriado. Supomos,

agora como fator subjacente, a problemática do nacionalismo emergente.
r ""

QUADRO 1.4 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS(Q-3)
Grafico 2.2) NÚMERO DE EMPREGADOS REGISTRADOS

CATEGORIAS FREQÜÊNCIAS
E ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

ANOS 1980 1990 1980 1990 1980 1990

Bté 100 6 1 SOÁ> 1% SOÁ> 1%

n01 a 500 24 24 22% 20% 28% 21%

601 a 1.000 14 16 13% 13% 41% 34%

1.001 a 2.000 17 29 16% 23% 57% 57%

~.001 a 5.000 25 25 23% 20% 80% 77%

acima de 5.001 21 29 20% 23% 100% 100%

IrOTAL 107 124 100% 100% -
~ALOR MÁXIMO 3.504 69.892 MÉDIA 4.247 4.821

~ALOR MíNIMO 60 36 MEDIANA 1.460 1.698

TOT. EMPR.REG. I. 50.135 597.805 DESVIO PAD. 8.320 8.831

acréscimo/decrésimo +34%"

QUADRO 1.4 EMPREGADOS REGISTRADOS 1980/1990

(EMPREREG)
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QUADRO DE PESSOAL DAS EMPRESAS: Em 10 anos (80/90):

72 (55% ) AUMENTARAM

2 ( 1% ) IGUAL

33 (25%) DIMINUIRAM

25 ( 19% ) NÃO INFORMARAM EM 1980

totais: 132 (100% )

8 NÃO INFORMARAM EM 1990(6% )

Estes números de Quadro de Pessoal viabilizam uma outra proposta, ou

seja, de comparar as respostas dos questionários sobre a previsão do Quadro de

Pessoal até o ano 2.000, bem como os ritmos de admissão e demissão, tanto a

nível de empresas brasileiras como multinacionais, envolvendo inclusive os

celetistas das empresas estatais.

Em 10 anos os controles do Quadro de Pessoal aperfeiçoaram-se, deste

modo o número de empresas que não informaram o solicitado caiu de 19% para

6%, o que vem atestar a validade deste critério como dado informativo para a

presente tese.
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/
QUADRO 1.5 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS (Q-4) (Gráfico 2.3

NÚMERO DE EMPREG. REGISTRADOS EM INFORMÁTICA

CATEGORIAS FREQÜÊNCIAS

E ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

ANOS 1980 1990 1980 1990 1980 1990

até 10 23 30 28% 27% 28% 27%

11 a 50 32 40 39% 35% 67% 62%

51a100 11 16 13% 14% 80% 76%

101 a 500 10 20 12% 18% 92% 94%

acima de 501 7 7 8% 6% 100% 100%

TOTAL 83 113 100% 100% - -

VALOR MÁXIMO 1.233 2.915 MÉDIA 120 130

VALOR MíNIMO 1 1 MEDIANA 35 35

TOT.EMPR.INFO. 8.660 4.678 DESVIO PAD. 232 338

acréscimo/decréscimo +69,5%-, ./

QUADRO 1.5 EMPREGADOS EM INFORMÁTICA (EMPREINF)

QUADRO DE PESSOAL DAS EMPRESAS: Em 10 anos (80/90):

19 ( 14%) AUMENTARAM EM ATÉ 50%

16 ( 12% ) DE 51% A 100%

27 (21 % ) ACIMA DE 101%

3 ( 2% ) IGUAIS

13 ( 10%) DIMINUIRAM EM ATÉ 50%

4 ( 3% ) DE 51 % A 100%

50 (38% ) NÃO INFORMARAM EM 1980

TOTAIS: 132 (100%)

19 ( 15% ) NÃO INFORMARAM EM 1990
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Através de uma comparação entre os Quadros 1.4 e 1.5 anteriores,

percebemos que em 10 anos o número Tot. Empreg. em INFO (1980 = 8.660 e

1990 = 14.678) sobre o Total Emp. Registrados (Q-4/ Q-3) em 1980 (450.135)

representava 2 % (mais precisamente 1,92 %) permanecendo quase que inalterado

em 1990 (597.805) pois continuou a representar 2% (2,46%). Estes números

poderão ser analisados em cotejo com o questionário na UNAN REC/SEL/RECO.

/
,

QUADRO 1.6 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS (Q-5HGráfic02.4)

NÚMERO DE EMPREG. REGISTRADOS EM RECURSOS HUMANOS
j .-, .-

CATEGORIAS FREQÜÊNCIAS
J

E ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

ANOS 1980.- 1990 1980 1990 1980 1990

até 10 35 29 35% 26% 35% 26%
,-11 a 50 27 32 27% 28% 62% 54% ,

51 a 100 10 22 10% 20% 72% 74%
-

101 a 500 25 26 24% 23% 96% 97%
,
\

facima de 501 4 4 4% 3% 100% 100%
,

TOTAL 101 113 100% 100% - - ,
..

V.MÁXIMO 593 1.047 MÉDIA 92 104 -z

VALOR MiN. .'1 1 MEDIAN 31 44
,

TOT. EMP. RH 9.189 11.654 D. PADR 134 159

"a_c_r_é_s/_d_e_c_r_é_sc_i_m_o+__2_7_%_o__ ~~ /:~

J}.~QUADRO 1.6 EMPREGADOS EM REC. HUM. (EMPRERH)
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QUADRO DE PESSOAL DAS EMPRESAS: Em 10 anos (80/90):

23 ( 18% ) AUMENTARAM EM ATÉ 50%

16 ( 12% ) DE 51% A 100%

23 ( 18% ) ACIMA DE 101%

7 ( 5% ) IGUAIS

21 ( 16% ) DIMINUIRAM EM ATÉ 50%

11 ( 8% ) DE 51% A 100%
~

31 (23% ) NÃO INFORMARAM EM 1980

TOTAIS: 132 (100% )

19 ( 14% ) NÃO INFORMARAM EM 1990

Através de uma comparação entre os Quadros 1.4 e 1.6 anteriores,

'percebemos que em 10 anos o número Total de Empregados em RH (1980 = 9. 189

e 1990 = 11.654) sobre o Total de Empregados Registrados (Q-4 I Q-3) em 1980

(450.135) representava 2 % (mais precisamente 2,04%) permanecendo quase

que inalterado em 1990 (597.805) pois continuou a representar 2% ( 1,95%).(*).

Estes números poderão ser analisados em cotejo com o questionário na

Unidade de Análise de Recrutamento & Seleção & Recolocação, pois nota-se

uma tendência a diminuir (de 2,04% para 1,95%), fato comprovado pela relação

um (1) empregado em RH em 1980 para 0,94 em INFORMÁTICA passa em 1990

para 1,26, isto é, para cada 1 (um) empregado em RECURSOS HUMANOS, já

existem 1,26 em INFORMÁTICA, ou seja, cada 4 empregados em RH existem 5 em

INFORMÁTICA.

(*) anos total Empr Reg. TotallNFO (%) Total RH (%)

1980:

1990:

450.135

597.805

8.660 (1 ,92)

14.678(2,46)

9.189(2,04)

11.654(1,95)
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/ QUADRO 1.7 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS (Q-S) "'\

(Gráfico 2.5)

NÚMERO DE PREST. DE SERViÇOS - TERCEIRIZAÇÃO

CATEGORIAS ANOS

1980 1990

AUMENTARAM EM ATÉ 50% . . . . .. . . . .. . . · .•. 3 ( 2%)

DE 51% a 100%. . . . .. . . . . . . . · .... 8 ( 6%)

ACIMA DE 100% ............ · ... 41 (31%)

PERMANECERAM IGUAIS ......... . . . .. . . . . . . . .... 6 (5%)

DIMINUIRAM EM ATÉ 50% . . . .. . . . . . . · .... 3 ( 2%)

DE 51 % a 100% . . . . .... ... . . . ..... 3 ( 2%)

NÃO INFORMARAM .............. .97 ( 73%). .. ...... 68(52%)

TOTAL 132 (100%)

TOT AL DE TERCEIRIZADOS 17.023 36.361

acréscimo/decréscimo +114%

MÉDIA 486 568

MEDIANA 40 50

DESVIO PADRÃO 1.102 1.456'.

MíNIMO 2 1

"
MÁXIMO 5.600 6.111 ../

QUADRO 1.7 TERCEIRIZAÇÃO (TERCEI)
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No caso de INFO (QUADRO 1.5) a relação de empregados contratados

e terceirizados (QUADRO 1.7) em 1980 era de 1 celetista contra 2 prestadores de

serviços. Este último número subiu para 2,5 no período de 10 anos. Apesar da

.questão 6 ser ampla (não específica) vamos analisar este fato nas demais

relações de TERCEIRIZADOS com RECURSOS HUMANOS, isto é, com o pessoal

ADMINISTRATIVO e OPERACIONAL cuja tendência foi uma redução na relação

CLT x TERCEIRIZADOS, contrariando o senso comum empresarial.
/

CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS (Q-7) "QUADRO 1.8

(Gráfico 2.6)

NÚMERO DE EMPREG. REGISTRADOS ADMINISTRATIVOS

CATEGORIAS FREQÜÊNCIAS

E ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

ANOS 1980 1990 1980 ·1990 1980 1990

até 100 22 20 24% 19% 24% 19%

101 a 500 25 34 27% 32% 51% 51%

501 a 1000 19 19 21% 18% 72% 69%

1001 a 2000 12 14 13% 13% 85% 82%

2001 a 5000 10 13 11% 12% 96% 94%

acima de 5001 4 7 4% 6% 100% 100%

TOTAL 92 107 100% 100% - -

VALORMÁX. 10.800 11.200 MÉDIAS 1.124 1.311

VALOR MíN. 2 10 MEDIANAS 383 431
IrOT.EMP.ADM. 02.241 138.92€ DESV.PADRÃO 1.879 2.107

acréscimo/decréscimo +36%

" QUADRO 1.8 EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS (EMPREADM)
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QUADRO DE PESSOAL DAS EMPRESAS: Em 10 anos (80/90):

24 ( 18%) AUMENTARAM EM ATÉ 50%

12 (9% ) DE 51% A 100%

17 ( 13%) ACIMA DE 101%

2 (2% ) IGUAIS

28 (21 %) DIMINUIRAM EM ATÉ 50%

9 (7% ) DIMINUIRAM O E 51% A 100%

40 (30% ) NÃO INFORMARAM EM 1980

TOTAIS: 132 (100% )

25 ( 19% ) NÃO EM 1990INFORMARAM

Do QUADRO 1.4 - NÚMERO DE EMPREGADOS REGISTRADOS

(1980 = 450.135 e 1990 = 597.805) obtemos o Total de Empregados Registrados

nas duas épocas e comparamos com o QUADRO 1.8 no seu item Total de Empreg.

Registrados Administrativos (1980 = 102.241 e 1990 = 138.926).

Nestes 10 anos a relação de 23% entre os números brutos manteve-se

entre os dois, o que indica uma estabilidade na relação entre o número total de

empregados e os especificos administrativos.

Esta correlação também é observada no item acréscimo/decréscimo

nos dois gráficos, no valor de 34% e 35 % respectivamente, o que viabiliza esta

conclusão.
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/OUADRO 1.9 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS (0-8)

(Gráfico 2.7)

NÚMERO DE EMPREGADOS REGISTRADOS OPERACIONAIS

CATEGORIAS FREQÜÊNCIAS

E ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

ANOS 1980 1990 1980 1990 1980 1990

até 100 14 8 16% 8% 16% SOA,
101 a 500 22 26 25% 24% 41% 32%

501 a 1000 13 16 14% 15% 55% 47%

1001 a 2000 11 18 12% 17% 67% 64%

2001 a 5000 18 20 20% 19% 87% 83%

acima 5001 12 18 13% 17% 100% 100%

TOTAL 90 106 100% 100% - -

VALOR MÁXIMO 57.154 62.903 MEDIA 2.967 3.385

VALOR MíNIMO 8 5 MEDIAN 870 1.065

TOT. EMPR. OPERAC 264.081 358.784 D. PADR 7.169 7.518

acréscimo/decréscimo +36%-,

QUADO 1.9 EMPREGADOS OPERACIONAIS (EMPREOPER)
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QUADRO DE PESSOAL DAS EMPRESAS: Em 10 anos (80/90):

33 ( 18% ) AUMENTARAM EM ATÉ 50%

9 (9% ) DE 51% A 100%

19 ( 13% ) ACIMA DE 101%

1 (2% ) IGUAIS

28 (21 % ) DIMINUIRAM EM ATÉ 50% ..
9 (7% ) DIMINUIRAM DE 51% A 100%

40 (30% ) NÃO INFORMARAM EM 1980

TOTAIS: 132 (100% )

25 ( 19% ) NÃO INFORMARAM EM 1990

Tomando o QUADRO 1.4-EMPREGADOS REGISTRADOS 1980/1990

obtemos o total de empregados registrados nas duas datas (450.135 e 597.805,

respectivamente) que comparamos com o QUADRO 1.9 (264.081 e 358.784),

como estamos fazendo desde o Quadro 1.5.

Nestes 10 anos a relação de 60% entre os valores brutos manteve-se

entre os dois, o que indica uma estabilidade na relação entre o número total de

empregados e os específicos operacionais.

Esta correlação também é observada no item acréscimo/decréscimo·,

nos dois gráficos, no valor de 34 e 36% respectivamente, o que viahiliza esta ',;

conclusão, e confirma a do Quadro anterior (quadro 1.8).
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6.1 A CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES

"ARISTÓTELES, querendo frisar que o homem só se torna

verdadeiramente humano ao viver associado a outros sêres da mesma espécie,
disse: "o homem é um animal polftico"."

IRENE MELLO CARVALHO ( 1973: 29)

Solicitamos que o respondente principal atuasse na área de RECURSOS

HUMANOS podendo ser subsidiado em suas respostas pelo profissional de

INFORMÁTICA. Em 3 casos especiais ( 2 % ) as divergências resultaram em dois

questionários que foram considerados independentemente na parte subjetiva de

entendimento das Unidades de Análise. Nas partes comuns, só um valor foi

considerado. Os dados recebidos sobre os respondentes estão desenvolvidos e
classificados nos quadros a seguir.

/ ~
QUADRO 1.10 CLASSIFICAÇÃO DOS RESPONDENTES

(Gráfico 28) SEXO (Q-10)

CATEGORIAS FREQÜÊNCIAS

ABSOLUTA ACUMULADA

MASCULINO 108 82%

FEMININO 24 18%

\. TOTAIS 132 100% ./

QUADRO 1.10 SEXO DOS RESPONDENTES (SEXRESP)

Este resultado permite uma observação onde para cada 5 profissionais
respondentes 1 é do sexo feminino. Este aspecto de sexo refletiu-se na questão
seguinte, onde solicitávamos as idades dos respondentes, sendo que ocorreram

3 omissões (não informaram) todas localizadas em questionários respondidos
pelo sexo feminino.
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GRÁFICO 2.8 - "SEXRESP"- SEXO DOS RESPONDENTES

REF.: QUADRO 1.10 - CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES (Q-10)
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As respostas obtidas com a idade apontam a tese de ALBUQUERQUE

(1987:99). correta quando afirma que • pode-se notar que metade dos respondentes

possui menos de 40 anos, enquanto apenas 8% possui mais de 50 anos".

Optamos por subdividir ainda mais o Quadro de Idades para uma

apropriação objetiva, mas obtivemos resultados semelhantes, isto é, 58% dos

respondentes possuem menos de 40 anos e 8% estão na faixa acima de 50 anos.

Interessante é observar que a maior concentração de respondentes está na faixa

. de 36 a 40 anos ( 40 respondentes ) seguido pela faixa de 41 a 45 anos ( 25

respondentes) o que representa 50% dos consultados e que permite formar uma

faixa ideal de 36 a 45 anos para o cargo de gerência de RECURSOS HUMANOS,

conforme pode ser observado nos dois quadros a seguir, ou seja, 1.11 e 1.12.
í ""'\

QUADRO 1.11 CLASSIFICAÇÃO DOS RESPONDENTES

(Gráfico 2.9) IDADES (Q-11 )

CATEGORIAS FREQüÊNCIAS

ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

ATÉ 30 ANOS 22 17% 17%

DE 31 A 35 ANOS 13 10% 27%

DE 36 A 40 ANOS 40 31% 58%

DE 41 A 45 ANOS 25 19% n%

DE 46 A 50 ANOS 19 15% 92%

DE 51 A 55 ANOS 6 5% 97%

ACIMA 56 ANOS 4 3% 100%

TOTAL 129 100% -

VALOR MÁXIMO 60 MÉDIA 39

VALOR MíNIMO 22 MEDIANA 39

NÃO RESPONDERAM 3 DESVIO PADRÃO 8
\.... ./

QUADRO 1.11 IDADE DOS RESPONDENTES (IDARES)
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GRAF .2.9 - CLASSIFICACAO POR IDADE
Quadro 1.11 CARACTER.DOS RESPONDENTES
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/ QUADRO 1.12 CLASSIFICAÇÃO DOS RESPONDENTES ~

(Gráfico 2.10) CARGOS (Q-12)

CATEGORIAS FREQüÊNCIAS

ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

SUPERINTENDENTE 3 2% 2%

DIRETOR 18 14% 16%

GERENTE 62 47% 63%

CHEFES 14 11 % 74%

SUPERVISORES 8 6% 80%

OUTROS 27 20% 100%

-,TOTAIS 132 100% - ~

QUADRO 1.12 CARGO DOS RESPONDENTES (CARRESP)

Destacamos que o nível hierárquico dos respondentes está na faixa

compreendida nos 3 primeiros níveis de um organograma tradicional, sendo de

63% nas posições executivas e as demais em situações de liderança, perfeitamente

compatíveis com o tratamento que é dado ao assunto nas empresas. Este fato

está de acordo com o perfil de idade dos respondentes.

Analisando o Quadro 1.13-TEMPO DE CASA dos respondentes, observa-

se que 35% dos mesmos possui entre 2 a 5 anos de trabalho na empresa,

confirmando o que se tem observado na prática, principalmente a partir do

primeiro choque econômico do governo Sarney, quando através da rotatividade

de mão de obra procurou-se a redução de salários e encargos, como forma de

controlar custos. Mesmo assim é expressivo o número de respondentes entre 6

e 10 anos de casa, ou seja 27%. Empregados com mais de 11 anos de trabalho

na mesma empresa chegam a 32%, indicando uma certa estabilidade na área,

após os primeiros 10 anos de carreira na empresa, pois 13 % dos respondentes

estão acima de 21 anos de atuação profissional na mesma empresa. O QUADRO

é o 1.13 e o GRÁFICO 2.11, apresentados a seguir.
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/ ...•.•

QUADRO 1.13 CLASSIFICAÇÃO DOS RESPONDENTES

(Gráfico 2.11 )TEMPO DE EMPREGO NA EMPRESA(Q-13)

CATEGORIAS FREQÜÊNCIAS

ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA

ATÉ 1 ANO 3 3% 3%

DE 2 A 5 ANOS 46 35% 38%

DE 6 A 10 ANOS 35 27% 65%

DE 11 A 15 ANOS 19 14% 79%

DE 16 A 20 ANOS 11 8% 87%

ACIMA DE 21 ANOS 17 13% 100%

TOTAL 132 100% -

VALOR MÁXIMO 32 MÉDIA 10

VALOR MíNIMO 1 MEDIANA 8

DESVIO PADRÃO 8 -\..

QUADRO 1.13 TEMPO DE EMPREGO (TEMPEMPR)

Do Quadro 1.13-TEMPO DE EMPREGO destaca-se a média de

permanência na empresa dos respondentes, isto é, 10 anos, que mais uma vez

vem de encontro com a tese de ALBUQUERQUE (1987: 100) onde afirma "que

metade dos entrevistados possuem até 1Oanos de experiência na empresa em
que são funcionários".
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Da mesma forma os números são próximos quando analisamos o Quadro

1.14 NíVEL ESCOLAR, pois na tese mencionada (op.cit.p.1 00) encontramos que

11 75% possuem diploma de curso de nível superior", enquanto no nosso caso

chegamos a 84%, sendo 11 % com especialização e 3% com Mestrado. Os

quadros 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 ermitem uma maior confiabilidade nos dados.

QUADRO 1.14ClASSIFICAÇÃO DOS RESPONDENTES

(Gráfico 2.12) FORMA ÃO ESCOLAR (Q-14)

CATEGORIAS FREQüÊNCIAS

TÉCNICO

SUPERIOR

ESPECIALIZAÇÃO

2

110

15

84% 86%

QUADRO 1.14 NíVEL ESCOLAR DOS RESPONDENTES (NIVESC)

11% 97%

Finalmente, foi solicitado aos respondentes que indicassem o local

físico para contato com os mesmos, o que permitiu obter o QUADRO 1.15

lOCAL FíSICO DO RESPONDENTE, que nos leva ao perfil da posição geográfica
da empresa conforme a seguir:

o

QUADRO 1.15 CLASSIFICAÇÃO DOS RESPONDENTES

Gráfico 2.13 LOCAL GEOGRÁFICO

FREQÜÊNCIASCATEGORIAS

GRANDE SP

INTERIOR SP

107

14

132

QUADRO 1.15 LOCAL GEOGRÁFICO DO RESPOND.(LOCAGEO)
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GRÁFICO 2.13 -"LOCAGEO"- LOCAL GEOGRÁFICO

REF.: QUADRO 1.15 - CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES (Q-15 )
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7) A METODOLOGIA

"A minha segunda máxima consistia em ser tão

firme e resoluto quanto me fôsse possível em meus atos e em seguir as opiniões

mais duvidosas, desde que me tivesse decidido por elas, com constância não

menor do que elas fôssem exatíssimas".

RENÉ DESCARTES (1975: 35)

7.1 INTERFACE ENTRE RECURSOS HUMANOS,

INFORMÁTICA, OMIS E A EMPRESA.

"O pensamento alimenta-se da realidade externa e é produto direto da

experiência. "

CERVO & BERVIAN (1983: 34)

Na preparação do instrumento de coleta de dados, fomos obrigados,

pela extensão do enfoque e ouvindo a opinião de "experts" no assunto a analisar

onde ocorria a interface entre os RECURSOS HUMANOS e a INFORMÁTICA na

empresa.

O esquema geral RESUMO GRÁFICO N. 1 "ESTÁGIOS DE

INTEGRAÇÃO DE OMIS E RH/INFO a seguir, permite uma MACRO VISÃO de

OMIS e RH/INFO que norteia a nossa tese, bem como os aspectos empresariais

que compõem estes relacionamentos.

Neste desenho o centro (RH/INFO) representa o IDEAL, onde a

Organização, os Métodos, a Informação e os Sistemas compartilham do espaço

e do tempo na mesma proporção, dando o equilíbrio às atividades empresariais.

Uma empresa que atue em o( (ALFA) é considerada estável em sua

filosofia, crescente em sua estratégia, pró-ativa em suas táticas e mutante em sua

operacionalidade. As demais letras gregas indicam outras possíveis situações

empresariais, como por exemplo r (BETA) onde a empresa possui organização, . fl. 'fi

métodos e sistemas como pontos fortes mas não considera as informações com

o devido valor; outras tem o seu ponto forte em Informações, mas não possuem

organização, métodos e sistemas; as combinações podem multiplicar-se, valendo

uma análise individual para cada empresa.



~/,;
:.c.

-.'~y:;~
if.;;'
'c;.

tt~,·:'

_:·:i~l~~"."
~-,

i
~

CAP. 11 QUADRO DA PESQUISA
237

RESUMO-GRÁFICO N. 1

ESTÁGIOS DE INTEGRAÇÃO DE RH/lNFO ATRAVÉS DE OMIS

s • y
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No presente enfoque metodológico, a empresa deve ter a visão de um

sistema aberto como representado no RESUMO-GRÁFICO N.2 - "FORÇA

SINÉRGICA", onde, com base em OMIS, os principais executivos podem orientar

as forças de Informática, do pessoal Administrativo e de Operação, que formam '

todo o conjunto de Recursos Humanos para o mundo exterior, para o Ambiente

Externo (Ae), obtendo a força sinérgica ou a sinergia na administração.

Cabe a empresa aliar a força sinérgica ao seu lado para explodir o

ambiente interno na conquista do ambiente externo. OSRESUMOS-GRÁFICOS

números 01 e 02 apresentados tratam destes dois perfis de forma detalhada,

conforme os exemplos e a análise feita.

o M I S

..:;

RESUMO-GRÁFICO N. 2

FORÇA SINÉRGICA

Ae
A íRH

Ope

\
I
J

__ o - --=:::;;...._
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7.2 AGENTES, FATORES E VARIÁVEIS:

A INTEGRAÇÃO POSSíVEl.

" Meu filho, a verdade é uma só e ninguém pode mudá-Ia, a não ser

Deus. "

NICOlAU SIMCSIK

7.2.1) FATORES EXTERNOS

" Quando se cria uma ilusão para evitar ou suavizar a mudança, esta se

torna mais provável - e mais difícil de ser aceita".

GERAlD M. WEINBERG (1990: 175)

O Resumo-Gráfico N. 03 -AGENTES, FATORES E VARIÁVEIS - A

INTEGRAÇÃO POSSíVEL" (localizado na página a seguir) desenvolve a idéia do

interrelacionamento dentro das UNIDADES DE ANÁLISE (UNAN) e desta forma

apresenta, de uma maneira didática, as variáveis encontradas com maior freqüência

na literatura administrativa e especializada e que atuam poderosamente sobre os

Ambientes Interno e Externo da Empresa, e que, ao mesmo tempo,apresentam-

se de uma forma clara como a preocupação central da pesquisa.

Conforme a Unidade de Análise um ou mais dos componentes do

conjunto pode e deve mudar, ficando esta alternativa a cargo de interessados que

gostem de "[oqos de cubo" e que utilizem esta estrutura tridimensional de referência

que combina as dimensões formadas pelas UNIDADES DE ANÁLISE (face lateral),

AMBIENTE INTERNO (face frontal) e AMBIENTE EXTERNO (face superior). Esta

última face (superior) dá origem ao QUADRO 2.1- FATORES EXTERNOS NAS

MUDANÇAS DE RH, também a seguir, como as demais faces deram motivos a

outros gráficos, desenhos e quadros.
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RESUMO-GRÁFICO N. 3

AGENTES, FATORES E VARIÁVEIS - A INTEGRAÇÃO POSSíVEL

t

" ""

Formaçã Demanda Tendên-2.Grau cias

bsorçã
Profis-

Slona-
lismo



CAP. 11 QUADRO DA PESQUISA 241

Estes fatores foram selecionados com base na bibliografia analisada e

separados de opiniões de profissionais da área, além de notrclas publicadas em

orgãos informativos especializados. Na seleção final, procuramos avaliar o grau

de importância atribuíido a cada um dos fatores sob o ponto de vista empresarial

e sob o foco de Recursos Humanos, atendo-se as possíveis mudanças através da
Informática.

Identificamos os fatores cuja freqüência era maior através de trabalhos

de pesquisa nos últimos dez (10) anos desenvolvidos em cursos de pós-graduação.

Contamos também, com o apoio de ALBUQUERQUE (1987: 77) que na sua tese

analisa os conceitos de agentes e fatores ecológicos. Por serem tradicionais na

literatura e no dia-a-dia dos executivos, os fatores foram incorporados ao

questionário facilitando o entendimento dos respondentes propiciando respostas

conforme a percepção da importância atribuida pela empresa e até pelo próprio

profissional nos processos de mudança através de OMIS.

.....,

Ao respondente, profissional da área de RHou Informá tica, é visível que

qualquer agente independente não tem poder sobre as decisões, mas, a união em

série ou em paralelo de um ou mais agentes de mudanças, alterando estruturas de

poder e de forças, modificando fatores de liberdade ou coerção possui uma força,

em alguns casos incontrolável, sobre o processo de Tomada de Decisão. Desta

forma, e dividindo em aspectos internos e externos, apresentamos nos Quadros

2.1 e 2.7 respectivamente, os Fatores Externos e Internos nos processos de

Mudanças de RH através da INFO, pelo uso de técnicas de OMIS.

Vale ressaltar que nenhum destes fatores ou seus agentes componentes

são isolados, estanques ou independentes, mas seguem as caracterfsticas gerais

aceitas diuturnamente pelos profissionais de RH e INFO. Podemos encontrar

variações de autor para autor, de profissional para profissional e mesmo de

professor para professor que procuram adaptar para esta ou aquela situação um

determinado fator ou agente, mas estes pequenos subjetivismos não alteram o

resultado e a proposta desta tese e da sua pesquisa. Em todos os casos foi

observada a necessidade da percepção passada, atual e a ideal (futura) para as

respostas serem representativas das empresas e de seus executivos. Repetindo

ALBUQUERQUE (1987: 82)" procurou-se levantar a percepção dos respondentes

sobre a realidade atual das empresas pesquisadas, bem como, sobre a situacão
ideal para estas empresas."
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Todos os "fatores" possuem normalmente mais de 2 AGENTES atuando

sobre o seu perfil. Raramente encontraremos um agente e um fator, assim,

qualquer classificação é flexível e modular, além de moldável e modelar, o que

permite uma gama variável de interpretações. Para a presente tese estabelecemos

como regra utilizar as definições mais próximas a realidade do profissional de ~

Recursos Humanos, tornando mais fácil o entendimento da Pesquisa e, conse

quentemente, dos resultados.

Com o quadro conceitual desenvolvido até o presente momento, bem

como toda a bagagem profissional e a vivência acadêmica na área principal de

RECURSOSHUMANOS e como dornfnic conexo, a de INFORMÁTICA, procuramos

formular indagações complementares àquelas questões principais e que viessem

auxiliar no entendimento do corpo principal da Pesquisa. Outro ponto de apoio a

este posicionamento vem do fato que"se tratando de uma pesquisa exploratória,

poderemos obter colocações que possam auxiliar em futuros estudos nas duas

áreas envolvidas pelo nosso trabalho. Estas questões estão diretamente

relacionadas com o Ambiente Externo e envolvem as mudanças que ocorrem no

Governo, Sindicatos, Comunidade e nas próprias relações empregado x patrão.

Estas 4 questões (BLOCO G - INFLUÊNCIAS EXTERNAS

GENERALlSTAS - item ~ SINDICATOS & ASSOCIAÇÕES e item G-2

GOVERNO, COMUNIDADE E SOCIEDADE - vide no anexo PESQUISA - tis

15 ) trabalham em dois níveis, ou como ALBUQUERQUE (1987: 110) identifica, 11

segundo duas dimensões:

2. a situação, nível ou dimensão desejável ou perceptível (IDEAL).

I. a situação, nfvel ou dimensão atual na empresa (REAL); e

O objetivo principal de se trabalhar com a percepção dos profissionais da-

área de RECURSOS HUMANOS sobre duas situações (real e ideal), é justamente

o de avaliar a lacuna existente entre o estágio atual de desenvolvimento do

Planejamento Estratégico deRecursos Humanos, nas organizações pesquisadas,

e a situação ideal, segundo a ótica dos respondentes". Nesta mesma linha

caminhamos, substituindo neste momento a figura do Planejamento EstratégicO

por aquele da INTEGRAÇÃO ENTRE RECURSOS HUMANOS E INFORMÁTICA,

sob o ponto de vista de influências externas.



CAPo 11 QUADRO DA PESQUISA 245

As demais questões são as seguintes:

G.1.1A questão apresentada foi: "Capacidade de organização e
. ,

mobilização sindical é: I" Nossa intensão aqui é verificar se os RECURSOS

HUMANOS operacionais possuem uma estrutura organizacional melhor do que os

demais níveis na empresa. A questão G. 1.2 complementa indagando sobre a

atuação destes orgãos nas relações patrão e empregado.

G.2.3Grau de intervenção do Estado na atividade empresarial.

Pretendemos nesse caso, avaliar o grau de importância atribuldo pelo respondente

e consequentemente pela empresa ao papel desempenhado pelo Estado como

regulador da economia e de outros itens da vida nacional, provocando processos

de mudança de uma forma contínua pelo menos nas últimas duas décadas (70 e

80).79% dos respondentes diz que a intervenção é ALTA (55%) e MUITO ALTA

(24%) mas esperam que até o ano 2.000 ela se reduza até em 50%, conforme pode
ser conferido no Quadro 2.2, a seguir.

G.2.4E' a Questão seguinte e checa até que ponto a empresa está

preparada para enfrentar os desafios detectados nas questões anteriores

perguntando: Em que medida a empresa está preparada para enfrentar as

mudanças oriundas do ambiente externo e que terão impacto sobre Organização,
Métodos, Informação e Sistemas (OMIS)7

Os respondentes estão equilibrados em relação a atualidade (52% -

MB/B e 48% AlMA) mas 88% ( 60% ALTA e 28% MUITO ALTA) possuem a

percepção que estarão mais preparados para mudanças oriundas da

INFORMÁTICA e que atinjam RECURSOSHUMANOS através de "OMIS", conforme
a faixa 2.4 do Quadro 2.2, a seguir.
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.,
1

BAIXA (46%) e ,BAIXA (38%) totalizando 84%. Os respondentes prevém que até o

ano 2000 esta atuação chegue a ALTA/MUITO ALTA em 50%, o que permite

prever um aumento em até 30% dos movimentos sindicais naáreada INFORMÁTICA

nos próximos anos.

No Quadro 2.2INFLUÊNCIAS EXTERNAS GENERALlSTA apresentamos

a tabulação completa percebendo-se, pelas respostas ao quesito 1.1 :SINDICATOS:

ORGAN./MOBILlZAÇÃO que a atuação dos mesmos no meio informático é MUITO

A mesma opinião é apresentada para os empregados Administrativos "

que passam de 80% (BAIXA e MUITO BAIXA) na década até 90 para 53% (ALTA

e MUITO ALTA) na década até 2.000. Estes dois fatos permitem uma flexibilidade

na classificação dos fatores externos como registro de profissão, filiação a

sindicato e outros.

Quanto ao nível operacional, os resultados mostram a atualidade do

beneffcio da dúvida, pois 49% dos respondentes dizem que neste nível está

MUITO BAIXA (18%) e BAIXA (31 %) enquanto 51 % colocam-se na posição de

ALTA (43%) e MUITO ALTA (8%). Mas até o ano 2.000, 75% dos respondentes

acreditam que a organização e mobilização sindical no nfvel operacional deve ser

ALTA (48%) e MUITO ALTA (27%).

.~ o!j:"*"

Cruzando a questão seguinte G.1.2: SINDICATOS E A ATUAÇÃO NAS

RELAÇÕES PATRÃO X EMPREGADO, com a anterior e exposta acima, os a

resultados são próximos, indicando que os respondentes possuem uma percepção

da importância do assunto, tanto a nível generalista (sindicato como força de

pressão na sociedade/comunidade),quanto a nível especialista (sindicato como ;,

força de pressão dentro da empresa e por setor, por exemplo, operacional ou na

INFORMÁTICA).

Nas páginas seguintes apresentamos o Quadro Geral com as 4

questões mencionadas e os 3 (três) Gráficos representativos da situação.
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F QUADRO 2.2 INFLUÊNCIAS EXTERNAS GENERAlISTAS ,
V

FREQÜ~NCIA DE RESPOSTAS
'\

QUESTÕES GRAUS (%1 ME MO DP

"-
(BLOCO GI MB B A MA

./
V

1.1 :SIND-ORG./MOBILlZAÇAo (Gráfico 2.151 ,
INFORMÁTICA 1990 46 38 15 1 1,72 2.0 0,75 .

INFORMÁTICA 2000 21 29 39 11 2,39 2,5 0,94

ADMINISTR. 1990 ~ 43 19 1 1,84 2,0 0,76

AOMINISTR 2000 13 34 46 8 2,50 3.D 0,82

OPERAÇÃO 1990 18 31 43 8 2,4 3.0 0,88

"-
OPERAÇÃO 2000 5 2) 48 27 2,97 3.0 0,82 ,/

V
'"1.2:SIND.ATUAÇÃO PATRAOIEMP (Gráfico 2.161

INFORMÁTICA 1990 40 41 18 2 1,81 2.0 0,78

INFORMÁTICA 2000 19 31 42 8 2.40 2.S 0.88

ADMINISTRAÇÃO 1990 34 39 2) 2 1,95 2.0 0,81

ADMINISTRAÇÃO 2000 9 36 44 11 2.58 3,0 0,81

OPERAÇÃO 1990 2) 29 46 6 2,55 3,0 1,99

OPERAÇÃO 2000 4 2) 49 22 2.89 3.0 0,79"-
V '"2.3:INTERVENÇÃO DO ESTADO (Gr6fico 2.171

1990 8 13 ss 24 2.94 3.0 0,83

"
2000 19 51 24 6 2.19 2.0 0,81 ,/

V '\2.4:PREPARAÇÃO PARA MUDANÇAS COM IMPACTO EM ·OMIS· (Gráfico 2.1 71

1990 6 46 44 4 2,48 2.0 0,68

2000 1 11 6) 28 3,16 3.0 0,63,
./

QUADRO 2.2 INFLUÊNCIAS EXTERNAS GENERAlISTAS (INFLEX)
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GRAF.2.16-INFLUENCIAS EXTERNAS em OMIS
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GRAF .2.17 -INFLUEI\JCIAS EXTERNAS
PREPARAÇÃO P/MUDANÇAS ATRAVÉS DE OMIS
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Com o apoio destes resultados a estruturação de um quadro geral de

.agentes e unidades de análise que vislumbre a pesquisa como um todo ficou mais

dirigida e condicionada, estabelecendo os diversos limites tanto ao nosso trabalho
quanto a visão dos respondentes.

A importância dos resultados está no fato que os respondentes indicam

umatendência otimista na preparação dos ambientes para a integração RECURSOS
HUMANOS e INFORMÁTICA.

7.2.2) FATORES INTERNOS

" E' natural que se pergunte se os gênios são natos ou fabricados; e,
como de costume, a resposta é provavelmente que não".

KIRBY & RADFORD (1977: 82)

o empresário possui condições mínimas de alterar os agentes e os

fatores externos; para enfrentar esta diversidade estabelece planejamentos

estratégicos, planos táticos e procura aplicar técnicas, instrumentos e programas

de otimização dos recursos, sejam humanos ou materiais.

De uma maneira específica e dirigida, antes de identificar os principais

aspectos relacionados ao processo de mudanças em Recursos Humanos pela

introdução da Informática, procuramos caracterizar as atividades de O&M,
Informática e Recursos Humanos.

A necessidade desta preocupação torna-se clara, pois conforme
MEIREllES (op.cit. fls 190) afirma que para analisar um Sistema de Informação,

envolvendo Recursos Humanos, Informática e O&M ( e no nosso caso específico

O&M-I&S )é: "O estudo global é demorado e caro. Sua eficiência é inegável, o

problema é o custo, tempo e recursos de sistemas necessários para implementação

só faz sentido para empresas maiores em estágios avançados de informatização."
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Vale ressaltar que ao procurar caracterizar bem os limites da pesquisa

e do situacional da mesma, através dos itens C e D da pesquisa ( consultar fls 02

e 03 do anexo) forçamos o respondente a um levantamento histórico da empresa I
e das atlvtdades de Recursos Humanos e sua integração com O&M e

INFORMÁTICA, pensando-se O&M como precurssora do instrumental de controle

da Informação.

As análise seguintes permitem vislumbrar a metodologia que foi seguida

na Pesquisa. Os Quadros e gráficos ilustram as respostas e a classificação. Um

dado significativo para apoio a nossa pesquisa diz respeito ao ano em que ocorreu

a formação da área de Informática. 61 % dos respondentes indicaram como até

1979 esta área estava atuando, sendo que 18% já possuiam antes de 1970. Até

1989, 97% dos respondentes já contavam com INFORMÁTICA na sua atividade.

O Quadro 2.3 ANO DA FORMAÇÃO DA ÁREA DE INFORMÁTICA, traduz estes

números, esclarecendo que apenas 8 empresas respondentes ( 6% do total) não

informaram a data. Outro dado interessante é que apenas 1 (uma) empresa

possuia o setor de INFORMÁTICA organizado antes de 1959. 79% das empresas

organizaram a área entre 1970 a 1989.

/
QUADRO 2.3 CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

'\

(Gráfico 2.18) O&M E INFORMÁTICA (Q-17)
/' ""\

CATEGORIAS FREQÜf:NCIA

r-..... ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA./

ANTES DE 1969 22 18% 18%

DE 1970A 1979 53 43% 61%

DE 1980A 1989 45 36% 97%

APóS 1990 4 3% 100%

r-..... TOTAL 124 100% -

QUADRO 2.3 ANO DA FORMAÇÃO DA ÁREA DE INFORMÁTICA

(ANOFORIN)
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Foi na década de 70 que as empresas criaram verdadeiras vitrines com

seus computadores, colocando-os em redomas de vidro de preferência no centro

do escritório ou em local de fácil visibilidade principalmente por visitantes. Como

o Prof. MEIRELLES informa na sua tese (op.cit. pg 16) 11 no início dos anos 70 a

tendência era de um CPD grande e centralizado com a distribuição do

processamento através de terminais que seriam conectados a centros cada vez
maiores".

A questão seguinte (0-18) relaciona O&M e INFORMÁTICA
naintimidade,(O&M X INFO) constatando-se que:

r ~.
61 % das empresas NãO possuiam O&M antes da INFO

39% das empresas possuiam O&M antes da INFORMÁTICA., ~

MOLDURA 2 EXIST~NCIA DE O&M (0-18) (EXISTOM)

Este número é expressivo e vem de encontro com Ma evidência empírica

mostra que de cada dez problemas surgidos durante a fase de implementação

nove tem raízes organizacionais e apenas um tem origem técnica" (prof.

MEIRELLES-tese- pg41). No livro OMIS, de nossa autoria, no 2. vol, fls 94

informamos que li quanto mais desestruturada estiver a empresa nas funções

executivas, menos importância estará dando a uma Tecnologia de Informação que

auxilie a sua emancipação. Neste caso, encontram-se empresas destinadas ao

fracasso, ao fechamento ou à espera de um comprador (normalmente, concorrente
. ) "e maior....

Se 61 % das empresas não possuiam O&M (e muito menos OMIS) antes

de introduzir a INFORMÁTICA e não optaram, conforme palavras do Prof.

MEIRELLES(op. cito pg 54) por um" enfoque convencional (que) é uma abordagem

para o desenvolvimento de sistemas baseado no modelo do ciclo de vida dos

sistemas", empiricamente podemos constatar que os processos de Informatização

foram longos, penosos, com altos custos financeiros e perdas de Recursos
Humanos valiosos.
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Por exemplo, uma passagem da era contábil da folha de pagamento:

(década de 60/70) que em alguns casos levava até dois (2) anos, na década atual

de interdependência pode levar no máximo 30 ( trinta) dias, desde que esteja

institucionalizado o micro como ferramenta de trabalho e, principalmente que seja

visto como instrumento de aprimoramento profissional, de atualização na forma de ~

fazer um trabalho e de mudança comportamental (substituição do cartão de ponto

da chapeira por um cartão magnético). 68% das empresas que responderam SIM,

possuiam O&M antes de implantarem a área de INFORMÁTICA, a possuiam antes

de 1975, sendo que 21 % antes de 1965. Uma grande maioria dos respondentes isto

é 64% não forneceram as datas que marcavam o início da existência de O&M nas

empresas, confirmando o empirismo de que esta área sempre ocupou um papel "

terciário nas organizações.

Na questão 19, procuramos saber se O&M E INFORMÁTICA estavam

separadas ou tinham atividades comuns. 72% dos respondentes não informaram

a situação, o que pode demonstrar a falta de conhecimento do proflssionat de

Recursos Humanos, que normalmente respondeu ao questionário da abrangência

de uma e da outra área.

Nesta mesma questão 19, apenas 36% das empresas respondentes

informaram a data que O&M deixou de existir, sendo substituída por INFORMÁTICA.

Dos valores informados, 48% das empresas substituiram O&M por INFORMÁTICA .',

entre os anos de 1986 a 1990 o que indica a juventude do processo e da

oportunidade que ainda os profissionais de Recursos Humanos possuem para

agregarem-se e integrarem-se a este processo, antes que percam o "bonde da

história" e a oportunidade para tornarem-se verdadeiros "agentes de mudanças".

Utilizando os números mais significativos da questão 19 (originalmente

subdividida em 3 - vide anexo Pesquisa), co nstru imos o QUADRO 2.4

ANO DE LIGAÇÃO ENTRE O&M E INFO onde observamos que a partir de 1971

ocorre este fato e que confirma a questão 17 nos aspectos de datas, tornando mais

segura a pesquisa e os resultados obtidos. Mesmo assim, 57 empresas (43%) das

132 respondentes não informaram quando ocorreu a ligação entre O & M e

INFORMÁTICA, que confirma os 64% que não sabem se são separadas.
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/ """
QUADRO 2.4 CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

(Gráfico 2.20) O&M e INFORMÁTICA - LIGAÇÃO (Q-19)

r ""'\

CATEGORIAS FREQüÊNCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADAI\... ./

ANTES DE 1965 1 1% 1%

DE 1966A 1970 1 1% 20/0

DE1971A1975 15 20% 22%

DE 1976 A 1980 19 25% 47%

DE 1981 A 1985 18 24% 71%

DE 1986A 1990 15 20% 91%

APÓS 1991 6 92% 100%

TOTAL 75 100% -
"- ./

QUADRO 2.4 ANO DE LIGAÇÃO DE O&M E INFORMÁTICA

(ANOLlGOM)

Os resultados permitem um primeira avaliação da mudança do

profissional, técnico ou analista de O&M tradicional para a nova figura de analista

ou profissional de OMIS, que conforme o nosso livro sobre o assunto (1992: pg

42, VOL I) diz que 11 deste modo, a integração entre os dois profissionais (de O&M

e de 1&5 ) está ocorrendo de forma lenta e gradual. Primeiramente, com o

entendimento de uma área com a outra; depois, com a adaptação de conhecimentos

e treinamento contínuo; e, em seguida, com o estabelecimento de objetivos, metas

e projetos em comum acordo". Continuando,"O quetorna impossfvelesta integração

é a simples e radical junção de dois modos de pensar, de agir e de atuar. Haverá,

sem dúvida, o conflito, e todos tendem a perder, principalmente a empresa"
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GRÁFICOS: 2.18--ANAFORIN-; 2.19--EXISTOM-; 2.20--ANOllGOM-

REF.: QUADRO 2.3 - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE (Q -17 )
MOLDURA 2 - EXISTt;NCIA DE O & M ( Q - 18 )
QUADRO 2.4 - ANO DE LIGAÇÃO DE O & M E INFO (Q -19 )
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Na questão 20, pedimos identificar a existência do profissional de OMIS.

65 % dos respondentes informaram possuir este profissional e 35 % não o

identificaram, mas apenas 53% das empresas respondentes (das 132) forneceram

o número preciso de profissionais atuantes nesta área. O Quadro 2.4 NÚMERO DE

PROFISSIONAIS DE OMIS apresenta este fato a seguir, percebendo-se que a

grande concentração está entre 1 e 10 empregados nesta área, ou seja 63 % das

empresas respondentes. A mediana, encontra-se em 6 empregados.

,
QUADRO 2.5 CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE ~

(Gráfico 2.21) PROFISSIONAIS DE O&M-I&S (0-20)
I'

FREOü~NCIA "CATEGORIAS

ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA
f' ./

ATI: 10 44 63% 63%

DE 11 A 50 15 21% 84%

DE 51 A 100 5 7% 91%

ACIMA 101 6 9% 100%

TOTAL 70 100% -
V "I

VALOR MÁXIMO 1.147 MI:DIA 48

VALOR MrNIMO 1 MEDIANA 6I\.
./

TOTAL EMPREG. OMIS 3.388 DESVIO PADRÃO 157

"
QUADRO 2.5 NÚMERO DE PROFISSIONAIS DE OMIS (NUPRO)
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A questão 21 é a primeira que segue a metodologia da pesquisa de

apresentar uma escala com um número "'par" de graduações, comuns às pesquisas

empresariais de salários e semelhantes. Procuramos, e estamos de acordo Com

o ALBUQUERQUE ( Op. Cito p. 109) "eliminar, desta forma, uma certa tendência

à concentração de respostas em torno do valor médio (tendência central), típica

das escalas com número impar de graduação. Com isso, procura-se caracterizar

melhor as respostas", Acrescentamos, que com isso evitamos a poslção " em cima

do rnuro " empiricamente própria das posições de staff nas empresas, por motivos

políticos e de sobrevivência no próprio cargo. Chamaremos de MOLDURA para

distinguir dos QUADROS tradicionais as apresentações que envolvem a análise

destes 4 pontos: o número 1 indicando um grau "'MUITO BAIXO"; O 2, indicando

.fi BAIXO ": O N. 3, indicando uma situação" ALTO" e o N. 4, significando um grau

" MUITO ALTO" em relação a questão apresentada na Pesquisa.

Nesta questão 21 confirmamos o que empiricamente já era discutido nos

meios dos conhecedores de RH e INFORMÁTICA. 41 % das empresas possuem

ALTO grau de inteqração entre O&M e INFORMÁTICA, mas, o mesmo valor (41 %)

de empresas possuem MUITO BAIXO (20%) e BAIXO (21 %) graus nesta integração,

como a indicar que RECURSOS HUMANOS tem um longo e grande trabalho pela

frente na busca dos melhores processos para a efetivação das mudanças.

/ "'\
MOLDURA 3-CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

(Gráfico 2.22) O&M E INFORMÁTICA (Q-21 )
v "'\

GRADUAÇÃO FREQü~NCIA

ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA..;

"- 1 MUITO BAIXO 24 20% 20%

2 BAIXO 26 21% 41%

3 ALTO 49 41% 82%

4 MUITO ALTO 22 18% 100%
V "'\

" TOTAL 121 100% ~

MOLD 3 GRAU DE INTEGRAÇÃO O&M COM INFO (GRAINTOM)
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Procurando detectar enfoques diferenciados de agentes e fatores internos

no ambiente empresarial e procurando detalhar mais ainda o quadro de integração

e interrelação entre RECURSOS HUMANOS e INFORMÁTICA, as questões de

números 22 a 32 trataram de detalhar tópicos como: preparação, participação,

comunicação formal e informal, qualidade da comunicação, racionalização da

gestão, adaptação, administração por objetivos (APO), jogos de empresas (JE) e

cenários futuros (CF), planos diretores, planejamento estratégico e outros itens
que o respondente poderfa indicar.

Destes 11 itens obtemos o Quadr02.6 CARACTERIZAÇÃODA ATIVIDADE

DE RH E INFO, onde podemos observar na Q-22 (Gráfico G-2.24) que 60% dos

respondentes consideram ALTO o grau de integração entre RH e INFO e 10%

MUITO ALTO. Na Q-23 (Gráfico G- 2.25) seguinte confirma-se esta integração

pois 62% consideram ALTA e MUITO ALTA a preparação de RH para INFO.

Entretanto o treinamento e desenvolvimento no ambiente interno da empresa de

RHpara INFO é considerado por 49% entre BAIXO (44%) e MUITO BAIXO(5%),

ficando os demais 51 % entre ALTO (40%) e MUITO ALTO (11 %) caracterizando

uma divisão nesta Unidade de Análise (Q-32 Gráfico G- 2.32).

Quanto a qualidade das comunicações entre os RHapós a introdução da

INFO há uma forte inclinação conclusiva de que melhoraram mas ainda não

atingiram um grau elevado de perfeição (Questões 25 e 26 Gráficos G- 2.26 e
2.27).

A Q-28, (Gráfico G- 2.34) em destaque no final do quadro, revela que

25% dos respondentes levaram mais de 5 anos para adaptarem-se à

INFORMÁTICA e 51 % até 3 anos, o que permite dizer que a integração entre RH

e INFORMÁTICA está,num horizonte de tempo,entre 2 e 5 anos, conforme as

caractedsticas particulares de cada empresa e fatores internos que iremos
analisar em seguida na pesquisa propriamente dita.
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G-2.24 0,71

/

QUADRO 2.6 CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

v
(gráficos 2.24 a 2.34) RECURSOS HUMANOS

GRAFICO

G-2.25

G-2.26

G-2.27

G-2.32

QUESTÕES

22 A 32

Q-22 : INTEGRAÇÃO RH E INFO

Q-23 : PREPRAÇÃO DE RH P/INFO

Q-25 : COMU. FORIINFORMAL C/INFO 2

Q-26: QUAlID. COMUN. APóS INFO

Q-32 : TREIN. RH NO Ai PI INFO

FREQÜ~NCIA DE RESPOSTAS

x INFORMÁTICA

GRAUS(%)

MS B A MA

5 25 60 10

3

3

5

35 57 5

39 54 5

28 64 5

44 40 11

MDN DP

3

3 0,62

3 0,76

0,63

0,61

G-2.33 *Q-31: ENVOLVIMENTO DE RH COM

G-2.28

G-2.29

G-2.30

G-2.31

*Q-24: PART. RH EM ·0· EMPRES. 4 29 55 12

*Q-27: PARTI C, RH EM -M- EMPRES. O 31 59 10

*Q-29: PARTICIP. RH EM -I· EMPRES. 6 33 50 11

*Q-30: PARTC. RH EM -S· EMPRES. 8 43 43 6

MOMIS- ATRAV~S DE PDI OU PE 9 48 36 7

MED

2,75 3

2.64 3

2,67

2.69

2.57

2.75

2,78

2,66

2.46

2,43

3 0,72

3 0,60

3 0,76

2 0,74

2 0,75

j;...
"J

G-2.34 *-Q-28: ADAPTAÇÃO DE RH À INFO 25 51 18 6 2,05 2 0,83

QUADRO 2.6 - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE RH E
INFORMÁTICA

A grande maioria dos respondentes considera a participação de

RECURSOSHUMANOS em "O" (Organização), UM" (Métodos), ul"(lnformação) e

"S"(Sistemas) na faixa de 60% a 70% predominando um grau ALTO nas respostas,

como observamos nas 0-24,0-27 E0-29. (Gráficos G-2.28; 2.29 e 2.30).



CAP.II QUADRO DA PESQUISA 261

Mas na Q-30 (GRÁFICO G-2.31 )encontramos um verdadeiro equilíbrio

(43%) na participação dos RECURSOS HUMANOS nos SISTEMAS relacionados

com a INFORMÁTICA através de estudos de cenários futuros (conhecidos também

como Jogos de Empresa). Uma pequena tendência é observada no envolvimento

global de RH com INFORMÁTICA através de PLANOS DIRETORES ou do

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO onde na Q-31, 57% consideram BAIXO e
MUITO BAIXO o mesmo.

A questão seguinte (Q-33 Gráfico G.2.23) era dissertativa e procurava
outras formas de envolvimento entre RECURSOSHUMANOS e INFORMÁTICA.
As princi ais formas indicadas foram:

ANÁLISE DE SISTEMAS29%:?

17%

14%

14%

14%

10%

2<'A1

SUPORTE AO USUÁRIO EM HARD/SOFTWARE

NECESSIDADE DE TRABALHO

GRUPOS DE TRABALHO

AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

SUBORDINAÇÃO A UM MESMO EXECUTIVO

MOLDURA 4 - FORMAS DE ENVOLVIMENTO RH/INFO

(Q-33 Gráfico 2.23 - fls 260) (FORENRHI)

Com a tabulação destas percepções ou o julgamento dos profissionais
respondentes, chegamos a justificação apresentada por ALBUQUERQUE (op.cit.

pg 109) 11 O fato de trabalhar com a percepção ou o julgamento do respondente,

justifica-se pela premissa de que se existem pressões de fatores dos ambientes

externo e interno da empresa na formulação do Planejamento Estratégico de

Recursos Humanos, estas são reflexos, na verdade, da maneira como o executivo

as percebe e, não necessariamente, de suas condições reais.Esta costatação é
resultado das pesquisas desenvolvidas por PORTERe LAWLER (1968)."
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o resultado obtido foi cruzado com a literatura examinada sobre

RECURSOS HUMANOS e INFORMÁTICA, principalmente sob o aspecto que

permeia nossa tese, ou seja, OMIS. O Quadro 2.7 apresenta estes principais

agentes e fatores que agrupam diferentes aspectos das duas áreas principais

pesquisadas e as técnicas de apoio.

Ora, empiricamente, pela vivência empresarial e experiência acadêmica c

esta visão de realidade e virtual idade, nesta reflexão, vem permeando todo o

nosso trabalho, solidificando-se a partir das respostas ao questionário

O Prof. MEIRELLES(op.cit fls 124) analisa 4 fatores que interagem com

aqueles propostos na tese, ou seja, tecnologia, mão-de-obra, mudanças na

natureza dos problemas e o valor estratégico da informação.

Apropriamos as palavras do prof. ALBUQUERQUE (op.cit. pg 80) que

diz • Vale ressaltar que estas categorias não são estanques, e seguem as

tradicionais funções de RECURSOSHUMANOS: procura, avaliação, compensação,

desenvolvimento de Recursos Humanos e relações de trabalho. Embora estas

sejam consideradas as principais funções da Administração de RECURSOS

HUMANOS, vale ressaltar que esta classificação varia de autor para autor, na "

bibliografia es peciatlzada".

O próximo quadro, 2.7 - Fatores Internos nas Mudanças de RH é o

contrapartida do quadro 2.1 (fls. 238) - Fatores Externos de Mudanças em RH.

Após o Quadro 2.7, apresentamos os Gráficos de números

2.21, 2.22 e 2.23 nas fls.: 260;

2.32, 2.33 e 2.34 nas fls. 263; e

2.24, 2.25, 2,26 e 2.27 nas fls. 261;

2.28, 2.29, 2.30 e 2.31 nas tis. 262;

2.35 nas tis 264.

Esta forma de apresentação torna mais racional a comparação entre as

questões, pois as mesmas são concatenadas.
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AGENTES I UNIDADES DE ANÁLISE

AMBIENTE INTERNO - Ai

1I PROPRIETÁRIOS I ACIONISTAS

PRESIDENTES I DIRETORES

21 SUB-DIRETORES I GERENTES

CONSULTORES I ASSESSORES

31 SUB-GERENTES

ASSISTENTES

SUPERVISORES
COORDENADORES

41 CHEFES E SUB-CHEFES

LIDERES DE GRUPOS

MESTRES E CONTRA-MESTRES

AI QUADRO DE PESSOAL

UNIDADE DE ANÁLISE
REC - SEL - RECO

BI CARREIRA PROFISSIONAL

UNIDADE DE ANÁLISE
TRE - DES - RECI-

CIREMUNERAÇÃO DIRETA I INDIRETA

UNIDADE DE ANÁLISE
SAL (ADI - BEN (QVTI

DI QUALIDADE DE VIDA

UNIDADE DE ANÁLISE

SEG (PFI - SAUD OCUP (QVTILAZER -

FATORES I VARIÁVEIS

PDG - PLANO DIRETOR GERAL
LP - LONGO PRAZO
PF - PLANEJAMENTO FILOSÓFICO.
OpçÃO POR :TlPOR-T~CNICAS,

INSTRUMENTOS E
PROGRAMAS DE
OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS

PD- PLANOS DIRETORES ESPEclFICOS
POR EXEMPLO: PCI; PDF; PDM; PDRH.
PE- PLANEJAMENTO. ESTRA T~GICO
LP- LONGO PRAZO

OpÇÃO POR APO,GPO, DPO, (OBJETIVOS I,ETC,

PROG. ESPECIFICOS PI AS ÁREAS

PT-PLANEJ. TÁTICO - MP-M~DIO PRAZO

oPÇÃO POR METAS E COTAS
PROCESSOS MOTIVADORES INTRINSECOS

PROJ. DETALHADOS POR PRODUTO

PO-PLANEJ.OPER.-CP-CURTO PRAZO

PROCESSOS MOTlV. EXTRINSECOS

CRIAÇÃO - DIMENSÃO - EXPANSÃO -
FONTES ROTATIVIDADE - PREVISÃO -
SUPRIMENTOS
MHoDOS DE RECRUTAMENTO &.
SELEÇÃO/RECOLOCAÇÃO (OUTPLACEMENTl
ADMISSÃO - DEMISSÃO - TRANSFER~NCIAS

MOVIMENTAÇÃO INTERNA - INTEGRAÇÃO
PROMOÇÕES E M~RITOS - RECICLAGEM

PRODUTIVIDADE - QUALIDADE - MENTOR-
ACOMPANHAR - MONITORAR - ACONSELHAR
LEVANT AMENTO DE NECESSIDADES -LN
(LNT • LNTDI

CARGOS, SALÁRIOS, BENEFICIOS
FORMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E
OBJETlVOS(POR EX.: APO)

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVTl !

NEGOCIAÇÕES COM SINDICATOS E ASSOC.

INCENTIVOS A DESLIGAMENTOS
APOSENT ADORIA - PLANOS DE PENSÃO

SAÚDE, HIGIENE, MEDICINA.
SEGURANÇA

PARTICIPAÇÃO - CLIMA E CULTURA
LAZER - COMPANHEIRISMO - CLUBE-

GR~MIO

QUADRO 2.7 - FATORES INTERNOS NAS MUDANÇAS DE RH
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GRÁFICO 2.210"NUPRO"oNÚMERO DE PROFISSIONAIS DE OMIS
REF.: QUADRO 2.5 oCARACTERIZAÇAo DA ATIVIDADE o(Q020)

GRÁFICO 2.22 o"GRAINTOM-o INTEGRAÇAO ENTRE OMIS x INFO
REF.: MOLDURA 3 oCARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE o(Q021 )

GRÁFICO 2.230"FORENRHI"0 PERCEPÇOES DE ENVOLVIMENTO
REF.: MOLDURA" oFORMAS DE ENVOLVIMENTO RHIINFO (Q-33)
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GRÁFICO 2.28·"PAROEMPR"· PARTICIPAÇÃO DE RH EM "O.ORGANIZAÇÃO·
REF.: QUADRO 2.6· CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE • (Q.24)

GRÁFICO 2.29·"PARMEMPR·· PARTICIPAÇÃO DE RH EM "M.MÉTODOS"
REF.: QUADRO 2.6· CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE. (Q.27)

GRÁFICO 2. 30·"PARIEMPRE"· PARTICIPAÇÃO DE RH EM "I.INFORMAÇÃO
REF.: QUADRO 2.6· CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE. (Q.29)
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GRÁFICO 2.32 o "TRERHINF" o TREINAMENTO DE RH PARA INFO
REF.: QUADRO 2.6 o CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE o (Q032)

GRÁFICO 2.330"ADAPRHIN"0 ADAPTAÇÃO DE RH PARA INFO
REF.: QUADRO 2.6 o CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE o (Q031 )

GRÁFICO 2.34."ENRHOMIS"0 ENVOLVIMENTO DE RH COM OMIS
REF.: QUADRO 2.6 -CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE - (Q-28)
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7.2.3 - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

"O analista deve combinar o que é atualmente possfvel nessa

tecnologia galopante (minis, micros, processamento distribuído, banco de dados,

comuinicação de dados) e o que vale apena ser feito para a empresa, em relação
a maneira como é adminisrtrada. "

GANE & SARSON (1991: 1)

Optamos para o levantamento de dados o emprego da técnica de

interrogação, através de um questionário e de entrevista com apoio de formulário

para as questões dissertativas, procurando manter uma linha de questionamento.

O questionário foi preparado e testado previamente conforme regras

definidas por Antonio Carlos Gil, no seu livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa

(Ed. Atlas-1989-fls 91 e 92). Os resultados deste teste são apresentados em

gráficos com a observação de Grupo de Teste, tendo em vista que apenas uma (1)

questão mostrou-se duvidosa das 54 (cinquenta e quatro) que fazem parte do
âmago da pesquisa.

Os questionários foram entregues em mãos (27%), enviados pelo correio

com base no cadastro já mencionado e outros retirados por representantes de

empresas interessados em participar. Emtodos os casos constavam a identificação

dos respondentes e seus diretores imediatos, que também recebiam uma carta

introdutória, que, conforme ALBUQUERQUE(1987: 103)· A utilização desta carta

pode substituir, em parte, a "confiabilidade" de uma pessoa entrevistadora,

devendo ser assinada, portanto, por uma "instituição de idoneidade incontestável",

conforme assinala Atteslander, citado por Schrader (op.cit.)."

Dado o interesse do Questionário o mesmo foi oferecido em pastas e em

diskets, conforme os anexos. Um retorno de apenas 5 (cinco) empresas solicitando

o ferramental informatizado pode ser um sinal de que RH ainda não iniciou ou está
nos limites iniciais do processo de INFORMATIZAÇÃO. Dentre os dois (2) disketes

devolvidos representando aproximadamente 1,5% dos res pondentes ou 0,4% da

população, um deles retornou com o virus JOSHUA de última geração, sendo que
no seu"tratamento" aproximadamente 10% dos dados foram perdidos.
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Se todos tivessem utilizado o sistema de Disket nas respostas, a Pesquisa

teria sido adiantada em aproximadamente 120 (cento e vinte) dias.

o número de 2das vias também foi expressivo (aproximadamente 4% _17

novas remessas), apesar que a carta orientava para a reprodução da Pesquisa,

sugerindo-se inclusive no corpo da mesma a consulta ao setor de Informática, por

Recursos Humanos, pois um dos objetivos, se não o principal, é detectar as formas
de integração entre RECURSOSHUMANOS e INFORMÁTICA.

Os questionários foram enviados com 3 meses de antecedência da data

final para devolução. Cerca de 18% dos respondentes solicitaram mais 15 dias de

prazo para devolução. Todo o instrumento de coleta de dados é apresentado, Com
a carta, no QUADRO DE ANEXOS deste trabalho.

Visando agilizar o retorno, na própria carta era informado que o material
seria retirado, podendo também ser entregue em mãos em pontos conhecidos

(FGV, USP, USJT e PROSELCO)ou enviados simplesmente pelo correio para os
endereços fornecidos.

Ao contato telefônico seguiu-se um fax (também em anexo, após a carta
de apresentação da Pesquisa) para todas as empresas. A data limite de 18 de

setembro 1992 foi estendida até o dia 01 de outubro de 1992, não tendo sido
incorporadas as respostas recebidas após esta data.

PROUDHON (1986: 36)

8) OS PROCEDIMENTOS

"Tentemos chegar a alguma coisa mais precisa e positiva"

Tratando-se de uma Pesquisa Descritiva que procura estabelecer as
relações entre as variáveis das Unidades de Análise e que reflitam pontos comuns
e integralizadores entre REC.HUMANOS e INFORMÁTICA, bem como, tratando-

se de uma tese na área de Administração com fortes vtnculos com as Ciências

Sociais foi utilizada a Estatfstica para a análise e apresentação dos resultados.
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Estes resultados até agora analisados sob a forma de quadros (Quadro

1.1, 1.2, 1.3, etc.) e respectivos Gráficos (Gráfic02.1, 2.2, 2.3, etc.) foram obtidos

mediante o emprego de tabelas estatísticas com osdados agrupados em Categorias,

com a apresentação de medidas estatísticas de posição e dispersão (Média

Aritmética - MED-, Mediana - MDN-, Desvio Padrão -DP, Valores Máximos e

Mínimos - MAX/MIN-, Amplitude -AMP-).

Com o auxílio dos profissionais do Laboratório de Informática da

Universidade São Judas Tadeu, da Fundação Getúlio Vargas e da USP-

Universidade de São Paulo-FEA,IME e POLI, a digitação, processamento e

tabulação dos dados foi realizada em programas especialmente criados em

linguagem dBase e Pascal para esta pesquisa. A análise dos resultados era

acompanhada pelo pesquisador "In loco" incorporando com objetividade

informações aditivas obtidas através das questões dissertativas elou anotadas

nas entrevistas, aliando-se para esta atividade a longa experiência profissional

em Recursos Humanos, a vivência em digitação, programação e análise de O&M-

I&S em INFORMÁTICA e a bibliografia consultada.

A análise fatorial foi a segunda opção pela complexidade do fenômeno

objeto da tese e pela sua adoção nas pesquisas sobre Administração. O Prof.,

ALBUQUERQUE sugere o uso desta forma • em função da multiplicidade das

variáveis envolvidas e da insuficiência de conhecimento de algumas de suas

características. Rummel (1970:31), ao discutir as aplicações da análise fatorial,

considera-a bem apropriada aos estudos exploratórios, que se dedicam a Ma

explorar o desconhecido", em áreas "cujas complexas interrelações do fenômeno

tenham sido objeto de poucas investigações sistemáticas."

Outro método estatístico de aceitação emCiências Sociais ejá consagrado

para a comparação de respostas sobre a realidade atual das empresas (1990) e

a percepção do ideal (2000) é o Teste não-paramétrico de Wilcoxon, que procura

estatisticamente valores significativos entre duas condições, no caso a percepção
"real e a ideal".

No caso de duas amostras independentes, sejam da situação real ou

ideal, tomou-se da Estatística o método de Kolmogorov-Smirnov na procura da

significância de diferentes percepções, conforme indicações no próprio texto.
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Apesar de todo o apoio e da riqueza própria da matemática, os recursos" .'.

estatísticos empregados na busca de uma análise quantitativa que integre

RECURSOS HUMANOS e INFORMáTICA é pobre se por outro lado não Contar

com análises qualitativas de cada dimensão (no caso, 4 -quatro- dimensões) que' ,

procurem inserir os resultados nas Unidades de Análise e num contexto mais
amplo no tempo e no espaço.

8.1 - PRÉ-TESTE E ESTRUTURAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

n Estou pessoalmente presente para você quando lhe dou toda a minha;
atenção. Tudo o mais está excluído por enquanto. OI

Powell & Brady ( 1988: 75)

Antes da entrega e remessa dos questionários um grupo de
entrevistadores, alunos de curso de administração de empresas e ciências

contábeis e empregados de empresas da população pesquisada, escolheram por ,

nome, tamanho, produto e posição de mercado um grupo de 57 empresas para

teste (incluindo algumas onde os mesmos atuavam prOfissionalmente, o que

facilitou o teste) esolicitaram aos profissionais de Recursos Humanos e Informática

que primeiro lessem todas as informações das páginas iniciais da Pesquisa e a .•

valiassem se o instrumento apresentado ( o questionário) garantia exatamente

aquilo que pretendesse medir. As observações deveriam vir por escrito e em último

caso, trasmitidas oralmente pelo entrevistador. 40% das empresas foram

monitoradas com o propósito de colher mais subsídios para aprimorar o instrumento

de coleta de dados. As demais foram acompanhadas de perto pelos entrevistadores
que desenvolveram contatos face a face com vários respondentes.

O resultado foram modificações em 11 questões de itens que procuravam ;'
caracterizar as atividades de RH, O&M-I&S E INFORMÁTICA na empresa (atuais

Blocos C e O e as Questões 22 a 32) bem como as Questões 2 do Bloco E _
Ambiente Interno e Bloco F - Questão 54 - Ambiente Externo.
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Foram as críticas e comentários, em reuniões com os entrevistados em

sala de aula, onde eram analisados os resultados do trabalho, que permitiram um
aprimoramento do instrumento.

No decorrer do Pré-teste, que tomou 6 (seis) meses de trabalho, os

respondentes, após a análise e esclarecimentos deveriam preencher o mesmo,

pois nesta segunda fase iría mos testar o conteúdo e, principalmente, a validade

das respostas em comparação com um segundo Grupo de Referência, conforme

citado anteriormente ( letra b) O PROBLEMA DA PESQUISA) e um terceiro,

chamado apropriadamente de Grupo de Pesquisa, por ser o maior.

Não resta dúvida que a trilha formada pelo Prof. lINDOLFO

ALBUQUERQUEcom sua tese aprimorou de forma eficaz o conteúdo do instrumento

de coleta de dados, em apoio as pesquisas bibliográficas e de opinião de

estudiosos e especialistas no assunto, principalmente aquela obtida junto ao

orientador do presente trabalho, prof. C. O. BERTERO, que assinou a carta de
apresentação da Pesquisa para as empresas.

Todos os contatos com os respondentes dos testes, os alunos-

entrevistadores que apresentaram opiniões e críticas, os professores e

companheiros de área e de instituição e demais especialistas trouxeram

significativas contribuições para adefinição das Unidades de Análise propriamente

ditas e para os diversos blocos que compõem a Pesquisa, conforme analisados
neste capítulo sob o item d) OS BLOCOS DA PESQUISA

9) AS LIMITAÇÕES E EXPANSÕES

" no Brasil, país retardatário, os monopólios implantados pelas
corporações estrangeiras costituam fator de atraso e entrave ao seu próprio
esforço de industrialização".

MONIZ BANDEIRA (1975: 5)
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Uma dificuldade que reduziu o número de respondentes e que foi"

apresentada por aproximadamente 10% das empresas para as quais forarn~ .'

enviadas as pesquisas foi a falta de pessoal, o acúmulo de trabalho pela absorção

de atividades desenvolvidas por outros empregados, dispensa de pessoal, falta de '.

pessoa responsável por RECURSOSHUMANOS, etc., de acordo com o quadro:

recessivo e de demissões que ocorre nas empresas brasileiras.

Uma segunda dificuldade está na rotatividade de pessoal de Recursos -

Estes fatos influiram na coleta interna de dados, pedidos desde 1980, e

que não foram obtidos por falta de pessoal, e, evidentemente, de tempo do possível. '

respondente, apesar que o prazo de devolução do questionário preenchido:

chegou, em alguns casos, a 75 dias.

Análise exigiam maiores informações a nível operacional.

Humanos, principalmente naquelas empresas onde as questões das Unidades de ~
i

Com a recessão, muitas empresas terceirizaram atividades internas de ~

RECURSOS HUMANOS e de INFORMÁTICA, prejudicando o conteúdo histórico \ r

da pesquisa, levando à desistência de participação.

Outro limite foi a experiência no cargo e a vivência na empresa, pois ,.

sendo uma pesquisa social empírica sobre a integração de RECURSOSHUMANOS ~"

com INFORMÁTICA, o objeto de estudo exigia um acompanhamento dos'.~

acontecimentos internos e externos a empresa bem como a participação ativa!

nestes acontecimentos.

Contar com pesquisas recentes, como a do Prof. LlNDOLFO, é um fato ::-'~,
que auxilia a preencher as lacunas de escassez de sistematização do conhecimento :,

existente nas duas áreas pesquisadas.

Soma-se a este fato que as associações representativas das áreas

possuem bibliotecas informais e com poucos recursos tanto financeiros e de

espaço físico, como de obras profissionalizantes.

Uma outra limitação própria da pesquisa social é a interrelação e

dependência entre os agentes, os fatores e as variáveis determinando que a

ocorrência dos fenômenos a serem estudados não possam ser isolados e

separados.
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Sobre esta interdependência analisemos as palavras de ALBUQUERQUE

(1987: 116) "ao contrário, eles estão de tal maneira integrados que suas causas

possuem um efeito multiplicador, que se alastra aos demais. Não existem portanto,

variáveis rele vantes, na administração, se forem estudadas isoladamente".

Perscrutando as 4 (quatro) Unidades de Análise sob os aspectos
limitações e expanções podemos criar o DESENHO 4 a seguir:

t~
expansões

REC/SEL/RECO

Ae

TRE IDES I RECI

SAL I BEN (QVT)

Tendências

SEG I SAUO OCUP

Ai
r--:
\J;""

limitações

DESENHO 4 - LIMITAÇÕES E EXPANSÕES DAS UNAN

Pelo Desenho 4 há de se reconhecer as dificuldades de acesso às

informações em várias empresas, pois as Unidades de Análise partem do Ambiente

Externo onde o conhecimento é geral e os estudos se multiplicam (por exemplo, em

Recrutamento pelas atividades dos estudiosos de psicologia) e terminam no

Ambiente Interno onde o conhecimento é especffico e os estudos são reduzidos e

até manipulados (por exemplo, em Saúde Ocupacional que existe por obrigação

legal e imposta coercitivamente em alguns casos - CIPA - Comissões Internas de
Prevenção de Acidentes).
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U Uma pesqulsaacadêrnlca como esta, certamente, não teria espaço, .'

para esgotar os assuntos em uma área tão complexa, mesmo porque os estudos

e pesquisas neste assunto encontram-se num estágio muito inicial, quando;.'

comparados a outras áreas da administração de Recursos Humanos". i

ALBUQUERQUE (1987: 117) com esta citação nos traz a realidade da dificuldade " r

do trabalho, e a perfeita opção para delimitar o estudo, basicamente, nas formas ';;..
de integração de RECURSOS HUMANOS com INFORMÁTICA, através dos :,,'

conteúdos e a utilização das técnicas administrativas de Organizar, Metodizar, 'r~....·
Informar e Sistematizar. ~.

~

Soma-se a estes dois extremos, o medo óbvio da concorrência e a falta' .

de competitividade de vários produtos e empresas nacionais, o medo do'
i

desconhecido e a falta de preparo administrativo dos possfveis respondentes.

Um limite ao estudo, mas que ocorreu pela necessidade de viabilizar a .

Pesquisa está relacionado com a população escolhida, pois empresas contactadas:

em outros Estados solicitavam o desenvolvimento das relações com as filiais em ;:

São Paulo, em alguns casos maiores que as matrizes. Foi o caso de empresas de ,

polos industriais como da Amazônia e Bahia, além de empresas sediadas no

Nordeste. Assim, a imparcialidade e precisão em raros casos foram substituidas

pela experiência e conhecimento do mercado, ou mesmo indicações e solicitações

de terceiros.

As pesquisas de dados históricos foram, nas empresas que responderam, .

simples e rápidas ainda segundo informações verbais, por serem empresas: .

estruturadas e com cultura de manter arquivos vivos. Uma vantagem de ter o; :
tempo favorável em alguns casos, pela distância da data de recebimento até a data .•'

de entrega, transformou-se em problema, fato constatado na última semana del?~

prazo de entrega, quando o pesquisador desdobrou-se ematendimentos telefôniCOSt

e pessoais, inclusive com alegações de extravio de questionários dentro da;~"-<

própria empresa. Estas limitações inerentes ao tipo e forma de levantamento de' ;

dados e informações foram devidamente suplantados com o correr do tempo.

A aplicação do questionário consumiu em média, segundo informações

dos respondentes, de 2 hrs a um período de trabalho (manhã ou tarde). As .

entrevistas ocupavam também um lapso de tempo de 4 horas de atividade i '

empresarial.
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A riqueza dos dados e em função da amostra não-probabilfstica a tese

apresenta explicações através de inferências estatísticas que viessem

esclarecer determinadas relações de causa-efeito entre os agentes, fatores e

variáveis do estudo desenvolvido, chegando-se em alguns momentos, através de

resultados estatísticos, a elaboração de hipóteses que não foram registradas,

apesar de mencionadas nos estudos iniciais desta tese; de um outro lado, com a

ausência de cruzamentos entre os componentes das Unidades de Análise,

impossível para tal estudo acadêmico, buscou-se através de generalizações
atender as hipóteses estabelecidas e criar possibilidades futuras.

Todas estas limitações são na realidade oportunidades de expansão

deste trabalho (um exemplo desta oportunidade são os estudos intitulados

Resumos-Gráficos número 4 - "Planos Diretores integrados aos níveis de

Planejamento· e número 5 _w Interação entre as UNAN (Unidades de Análise) e

os PDG/PDI/PDRH, os Ai/Ae e os Agentes, Fatores e Variáveis, com a visão OMIS

- Ver QUADRO TEÓRICO - CAP I - Molduras 1a e 1b para mais detalhes). Por

uma questão de conveniência, o custo, o tempo e o espaço criaram barreiras e

filtros, entretanto todas as questões da Pesquisa foram analisadas através das
Hipóteses e estão aqui representadas.
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RESUMO-GRÁFICO 4 - PLANOS DIRETORES INTEGRADOS AOS NÍVEIS' ;,

DE PLANEJAMENTO o,;

Ae
PO

P
D
R
H

Ai
PDG

Ai=Ambiente Interno
Ae=Ambiente Externo

PDG=Plano Diretor Geral
PT=Planejamento Tático

PDRH=Plano Diretor de Recursos Humanos

PDF=Plano Diretor Financeiro

PE=Planejamento Estratégico

PF=Planejamento Filosófico

po= Planejamento Operaciona

PDI=Plano Diretor de Informática
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RESUMO-GRÁFICO 5 - INTERAÇÃO ENTRE AS UNIDADES DE

ANÁLlSE{UNAN} E OS PDG/PDI/PDRH,

os Ai/Ae e os AGENTES, FATORES e

VARIÁ VEIS com a visão OMIS.

PDG
PDI

PDRH

Ai-Ambieate Interne

Sociedade
As

PDG-Ptaao Diretor Geral

PDI-Plaao Diretor de Informática

Ae-Ambiente Externo

PDRH-Plaao Diretor de Recurso. Humaao.
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CAPíTULO 111

QUADRO ESTATíSTICO

(ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS)

"A decisão deve ser tomada no nível que disponha de todos os dados

cessários. Deverá ser solicitada hierarquicamente acima, quando o assunto

fecte sectores que não recaíam sob a responsabilidade do interessado. n

OLlVER GISCARD D'ESTAING "(1979: 156)

1) MUDANÇAS NO AMBIENTE INTERNO(Ai)"ATUAL"

" As mudanças no ambiente interno devem favorecer a todos e não

apenas a um grupo de apaniguados ... "

Pro f. CARLO MONDUCCI

Ex-Diretor do Colégio Dante Alighieri.

o interesse no estudo da integração entre RECURSOS HUMANOS e

INFORMÁTICA nas empresas brasileiras, no presente trabalho está centralizado

. em 4(quatro) dinâmicas,a saber:

la. Integração dos planos de INFORMÁTICA com os de RH;

2a. Participação de RH nos processos de OMIS;

3a. Influência do Ambiente Interno nas Unidades de Análise;

4a. Influência do Ambiente Externo nas Unidades de Análise.

·1

Potsch, (op.cit. p.274) ao afirmar que "Num contexto sócio-econômico

em contínuo processo de mundaças, onde as empresas surgem como agente

básico de tranformação ... " vem de encontro as afirmações deste trabalho e ao

referencial teórico que deram origem as questões elaboradas e os dados coletados

junto as empresas.
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Optamos em seguir a técnica apresentada por ALBUQUERQUE (1987:

134) e adotamos para as respostas sobre a realid ade "atual" (década 1980/90):

a técnica de análise fatorial,desenvolvida no SPSS - Statistical Package for

Social Sciences, o que reduziu o número de variáveis e, logicamente, a

complexidade do fenômeno estudado, permitindo uma apresentação consolidada··

e em duas maneiras. Sobre o assunto, ALBUQUERQUE (1987: 135) informa: 11 Os;

resultados das análises são apresentados de duas maneiras:

1.) em tabelas simples, em que as variáveis são agrupadas nos seus'

respectivos fatores, destacando-se as suas cargas fatoriais, obtidas após a

rotação ortogonal (VARIMAX) da matriz principal;" sendo que adaptamos a outra, .

maneira para: 2.) em desenhos, figuras e diagramas, onde as variáveis e os,

fatores resultantes estão em formas geométricas(polígonos, círculos quadrados, ~

etc.) nos quais encontram-se inscritos seus nomes em código e número da, ,

questão( apresentados nos Quadros 3.1 à 3.10), ou ainda, outro código, explicado

no local.

Na representação das cargas fatoriais das variáveis e dos respectivos

fatores resultantes, foram utilizadas linhas contínuas, de acordo com a escala de

graduação mostrada no CONTROLE 1 a seguir ( foram representadas todas as

variáveis com carga fatorial acima de 0,40 sendo que exceções foram devidamente

indicadas) .

CARGA FATORIAL LINHAS

acima de 0,80

deO,6aO,79

de 0,4 a 0,59

abaixo de 0,39

CONTROLE 1 - Relação Cargas Fatoriais & Linhas

( utilizada nas Figuras e Diagramas de Análise Fatorial)
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A seguir, procurando exemplificar, apresentamos uma simplificação

s linhas utilizadas em nossos gráficos, ou seja:

Ai - UNAN - REC/SEL/RECO

-
FATOR 21 .62~

SPA .528
.56 \.Q~1E

CONTROLE 2 - LINHAS DE RESULTADOS DA ANÁLISE FATORIAL

Para o Ambiente Interno (Ai) foram efetuadas duast Z) análises fatoriais

GERAIS,ou seja o questionário resultou num envolvimento com 87 (oitenta e

sete) variáveis no nível atual (período de 1980/ 19901. representadas pelas letras

A (ou a) para INFORMÁTICA, tratada também por INFO,

C (ou c) para ADMINISTRAÇÃO, tratada também por ADM, e

E (ou e) para OPERACIONAL, tratada também por OPER, que

determinaram:

I.a ) com o índice de explicação da variância total de 81,9%

, a extração de 22 fatores (QUADRO 3.1 - ESTRUTURA DOS 22 FATORES

INTERNOS (Ai) GERAIS E ATUAIS E VARIÁVEIS COMPONENTES); e,

I.b) com o índice de explicação da variância total de 70,7% ,

a extração de 15 fatores, (QUADRO 3.2 - ESTRUTURA DOS 15 FATORES

INTERNOS (Ai) GERAIS E ATUAIS E VARIÁVEIS COMPONENTES), apresentados

a seguir.



No movimento seguinte foram feitas mais três ( 3 ) ANALISES FATORIAIS ':-
;
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ESPECíFICAS considerando as 29 questões, Que chamaremos por pr aticidada ].•..

de variáveis que compõem cada uma das letras A,C e E (também a,c,e), ou seja,:·,

os chamados "agentes" INFORMÁTICA, ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO,que >

foram ESPECíFICAS para cada um dos três agentes, servindo de apoio ou como ~

secundárias a análise fatorial GERAl. Temos assim:

b) para variância total explicada de 68,8 %, 10 fatores; e,

4 Para o AMBIENTE INTERNO ( Ai) analisando-se as 29 questões-

variáveis para cada agente (INFO, ADM e OPERI, extraímos 27 FATORES assim, c

distribuídos:

aI para variância total explicada de 64,9%, 9 fatores;

c) para variância total explicada de 62,7%,8 fatores,

todos apresentados no QUADRO 3.3 - ESTRUTURA DOS 27 FATORES

INTERNOS (Ail ESPECíFICOS E ATUAIS COM SUAS VARIÁVEIS COMPONENTES

PARA INFO, ADM E OPER, ficando estabelecido, para fins de padronização que

3 (trêslletras maíusculas representam o Ai ( Ambiente Interno ATUAl); "

e, se acompanhadas de ( • I representam o Ai 4 (Ambiente Interno FUTURO).

Outrossim, como subsídio para as explicações das HIPÓTESES,

a primeira letra representa a possível TÉCNICA empregada na

integração do FATOR encontrado com o AGENTE, dentro das UNIDADES DE

[ ANÁLISE - UNAN específicas, como os exemplos a seguir:

Ai = FATOR 1- ORGANIZACÃO FORMAL DE PROGRAMAS DE

T&D&R -OFP (TRE/DES/RECI)

Ai = FATOR 4 - MÉTODOS DE RECRUTAMENTO & SELEÇÃO
'1
MRS· (REC/SEL/RECO)

Ai = FATOR 19 -INFORMACÃO EFETIVA DE QUALIDADE DE

VIDA - IEQ * (SEG/SAUD OCUP)
!.'

Ai = FATOR 20 - SISTEMAS CRIATIVOS DE INCENTIVOS - SCI li
(SAl(AD)/BEN(OVT) I



111 QUADRO ESTATÍSTICO 285

Com uma variedade de fatores, resultado de um questionário dirigido e

pondido conscientemente, o nome dos mesmos surge expontâneamente, sem

. térios pré-definidos e universais; assim, a denominação nasce:

·;·1 a);,

';i -

b)

c)

d)

das próprias questões e suas consequentes variáveis;

dos conceitos teóricos registrados no capítulo sobre o assunto;

da bagagem e vivência profissional do pesquisador; e,

das análises das cargas fatoriais mais altas que compõem o fator,

e, em casos de dúvidas,

e) do "e xper t" em estatística que acompanhou/orientou os trabalhos.

Nas páginas seguintes apresentamos os QUADROS mencionados até o

resente no texto sobre 1- Mudanças no Ambiente Interno (Ai) Atuais, ou seja:

QUADRO 3.1- ESTRUTURA DOS 22 FA TORES INTERNOS (Ai)

GERAIS E ATUAIS (1980/1990) COM SUAS 87 VARIÁVEIS COMPONENTES

análise fatoria/): pgs. 286/287. \~Jer .:'.nexo 24 - Pgs.

896) •

QUADRO 3.2- ESTRUTURA DOS 15 FATORES INTERNOS (Ai)

ERAIS E A TUAIS COM SUAS VARIÁ VEIS COMPONENTES (Resultante da

nálise fatoria/): pgs. 288/289. (Ver Anexo 24 - Pg. 897).

QUADRO 3.3 - ESTRUTURA DOS 27 FA TORES INTERNOS (Ai)

ESPECíFICOS SENDO 9 FA TORES PARA INFO, 10 PARA ADM E 8PARA OPER

COM SUAS 87 VARIÁVEIS COMPONENTES, SENDO 29 PARA CADA AGENTE

(/NFO,ADM e OPER)(Resultante da análise fatorial): pgs. 290/291/292.

(Ver Anexo 24 - Pgs. 931 a 935).
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QUADRO 3. 1- ESTRUTURA DOS 22 FA TORES GERAIS, NO PERíODO>

ATUAL (1980/1990) E NO AMBIENTE INTERNO (Aí), COM SUAS

VARIÁ VEIS COMPONENTES (Resultante da análise fatorial).

FATORES
QUESTÕES E VARI.ÁVEIS COMPONENTES

CARGA
FATORIAL

FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS PROGRAMAS DE T&D&R - OFP

Q16C

Q16A
Q16E
Q17A
Q14C
Q4C
Ql0A
Ql0C

ACOMPANHAMENTO DE T&D&R FORMAL EM ADM

ACOMPANHAMENTO DE T &D&R FORMAL EM INFO
ACOMPANHAMENTO DE T &D&R FORMAL EM OPER
LEV.DE NEC. DE T&D ENVOLVENDO O&M-I&S EM INFO
PRODUTIVIDADE EM ADM
ROTATIVIDADE 00 PESSOAL DE ADM
NíVEL DOS PROGRAMAS DE T &0 EM INFO
NíVEL DOS PROGRAMAS DE T &0 EM ADM

FATOR 2 -INFORMACÃO DA CULTURA & PARTICIPACÃO - IPA
Q29C 'COMPREENSÃO DA CULTURA DÁ EMPRESA EM ADM
Q27A PARTICIPACÃO NA TOMADA DE DECISÃO EM INFO
Q29A COMPREENSÃO DA CULTURA EMPR. EM INFO
Q27C PARTICIP. NA TOMADA DE DECISÃO EM ADM
029E COMPREENSÃO DA CULTURA EMPR. EM OPER
Q27E PARTICIP. NA TOMADA DE DECISÃO EM OPER

FATOR 3 - ORGANIZACÃO DE CARGOS - OCA
018E PLANOS DE CARGOS EM OPER
018C PLANOS DE CARGOS EM ADM
Q18A PLANOS DE CARGOS EM INFO
Ql0E NIVEL DOS PROGRAMAS DE T&D EM OPER

FATOR 4 - MÉTODOS DE RECRUTAMENTO & SELE CÃO - MRS
Q7C MÉTODOS DE R&S EM ADM .
Q7E MÉTODOS DE R&S EM OPER
Q7A MÉTODOS DE R&S EM INFO
06C FONTES ALTERNATIVAS DE R&S EM ADM
Q6E FONTES ALTERNATIVAS DE R&S EM OPER

FATOR 5· SISTEMAS NO QUADRO DE PESSOAL . SQP
Q2C CRIACÃO DE CARGOS EM ADM
Q2E CRIACÃO DE CARGOS EM OPER
Q2A CRIAéÃo DE CARGOS EM INFO
Ql C EXPANSÃO DE PESSOAL DE ADM
Ql E EXPANSÃO DE PESSOAL DE OPER
Q4E ROTATIVIDADE DE PESSOAL DE OPER
Q1A EXPANSÃO DE PESSOAL DE INFO
Q5C PREVISÃO DE CONTRATACÃO EM ADM
Q5E PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO EM OPER

FATOR 6 - SISTEMAS EM APOSENTADORIA - SAP
Q25A PLANOS DE APOSENTADORIA EM INFO 0,93
Q25C PLANOS DE APOSENTADORIA EM ADM 0,92
Q25E PLANOS DE APOSENT ADORIA EM INFO 0,92

FATOR 7 - ORGANIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE,PESEMPENHO • OAD
Q22C AO COM BASE EM OBJETIVOS, METAS E PROJETOS EM ADM 0,88
Q22A AVAlIACÃO DE DESEMPENHO COM BASE EM OMPs EM INFO 0,83
Q22E AVAL DE DES COM BASE EM OBJ., METAS E PROJ. EM OPER 0,80

0,84

0,82
0,72
0,48
0.47
0.41
0,40
0,38

0,70
0.70
0,67
0,66
0,65
0,60

0,81
o.n
0.73
0.45

0,87
0,83
0,71
0,57
0,56

0,84
0,78
0,67
0,57
0.48
0,47
0,43
0,39
0,39
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FATORES

QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

FATOR 8 - ORGANIZACÃO DE CULTURA & LAZER - OCL
Q2SE PROGRAMAS DE LAZER EM OPER
Cl28A PROGRAMAS DE LAZER EM INFO
Q28C PROGRAMAS DE LAZER EM ADM

FATOR 9 - SISTEMAS DE INTEGRACÃO - SIN
Ql2A PROGRAMAS DE INTEGRACÃO EM INFO
Q12C PROGRAMAS DE INTEGRAéÃo EM ADM
Q12E PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO EM OPER

FATOR 10 - INFORMACàES SINDICAIS - 151
Q23C NEGOCIACÕES SINDICAIS EM ADM
Q23E NEGOCIACÕES SINDICAIS EM OPER
Q23A NEGOCIAÇÕES SINDICAIS EM INFO

FATOR 11 - MÉTODOS NA QUALIDADE - MQU
Q15C QUALIDADE EM ADM
Q15E QUALIDADE EM OPER
Q15A QUALIDADE EM INFO
Q14A PRODUTIVIDADE EM INFO

FATOR 12 -INFORMACÃO EM DESLIGAMENTO - IDE
Q24C PLANOS DE DESLIGAMENTO EM ADM
Q24E PLANOS DE DESLIGAMENTO EM OPER
Q24A PLANOS DE DESLIGAMENTO EM INFO

FATOR 13 . ORGANIZACÃO NA SEGURANCA NO TRABALHO· OST
Q26C SAÜDE. HIG .•MED. & SEG. EM ADM
Q26A SAÚDE. HIG ..MED. & SEG. EM INFO
Q26E SAÚDE. HIG ..MED. & SEG. EM OPER

FATOR 14· SISTEMAS DE BENEFicIOS - SBE
Q20C BENEFíCIOS DIFERENCIADOS EM ADM
Q2QE BENEFíCIOS DIFERENCIADOS EM OPER
Q20A BENEFíCIOS DIFERENCIADOS EM INFO

FATOR 15 ·INFORMACÃO DE COMPETlTIVIDADE . ICO
Q9C NíVEL DE DEMISSÕES EM ADM
Q9A NíVEL DE DEMISSÕES EM INFO
Q9E NíVEL DE DEMISSÕES EM OPER
Q4A ROT ATIVIDADE 00 PESSOAL DE INFO

FATOR 16 . MÉTODOS DE RECOLOCACÃO(OUTPLACEMENTl . MRE
Q8C APLlCACÃO DE RECOLOCACÃO EM ADM
OBA APLlCACÃO DE RECOLOCACÃO EM INFO
Q8E APLICAÇÃO DE RECOLOCAÇÃO EM OPER

FATOR 11· SISTEMAS DE "FEEDBACK" PROFISSIONAL - SFP
Q13C PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM ADM
Q13E PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM OPER
Q13A PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM INFO

FATOR 18· ORGANIZACÃO EFICAZ DE PESSOAL - OEP
Q3C DIMENSIONAMENTO 00 PESSOAL DE ADM
Q3E DIMENSIONAMENTO 00 PESSOAL DE OPER
aJA DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE INFO

FATOR 19 -INFORMACÃO EFETIVA DA QUALIDADE DE VIDA - IEQ
Q21A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM INFO
Q21C QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM ADM
Q21E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM OPER

FATOR 20· SISTEMAS CRIATIVOS DE INCENTIVOS - SCI
Q19C INCENTIVOS SALARIAIS EM ADM
Q19A INCENTIVOS SALARIAIS EM INFO
Q19E INCENTIVOS SALARIAIS EM OPER

FATOR 21 - SISTEMA PSICOSSOCIAL E AMBIENTE - SPA
QllC PLANO DE CARREIRA EM ADM
QllE PLANO DE CARREIRA EM OPER
Q11A PLANO DE CARREIRA EM INFO
Q11C LNT&D ENVOLVENDO O&M-I&S EM ADM
Ql1E LNT&D ENVOLVENDO O&M-I&S EM OPER

FATOR 22 - ORGANIZACÃO DA PRODUTIVIDADE - OPR
Ql4E PRODUTIVIDADE EM OPER
Q6A FONTES ALTERNATIVAS DE R&S EM INFO
Q5A PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO EM INFO

CARGA

FATORIAL

0.88
0H7
0H7

0.79
0.79
0.69

0.90
0.88
0.81

0.73
0.72
0.70
0.42

0.92
0.91
0.89

0.90
0.89
0.84

0.93
0.91
0.89

0.85
0.84
0.75
0.43

0.88
0.86
0.84

0.73
0.63
0.57

OH7
0,82
0.56

0.75
0.73
0.67

0.71
0.67
0.57

0.62
0,56
0.52
0.39
0.37

0.54
-0,40
-0.39
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QUADRO 3.2- ESTRUTURA DOS 15 FATORES GERAIS, NO PERíoá,

ATUAL (1980/1990) COM SUAS 87 VARIÁVEIS COMPONENTES (Resultan~.

da análise fatoria/).

FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

CARGA
FATORIAL

FATOR 1 • INCENTIVOS
Q19E INCENTIVOS SALARIAIS EM OPER
Q27E PARTICIPACÃO NA TOMADA DE DECISÃO EM OPER
Q19C INCENTIVOS SALARIAIS EM ADM
Q1BA PLANOS DE CARGOS EM INFO
Q1BE PLANOS DE CARGOS EM OPER
Q19A INCENTIVOS SAlARIAIS EM INFO
Q1BC PLANOS DE CARGOS EM ADM
Q27C PARTICIPAÇÃ. NA TOMADA DE DECISÃO EM ADM
027A PARTICIP. NA TOMADA DE DECISÃO EM INFO
Q10E NíVEL DOS PROGRAMAS DE T&D EM OPER
Ql0C NíVEL DOS PROGRAMAS DE T&D EM ADM

0,71
0,69
0,65
0,60
0,60
0,58
0,57
0,55
0,53
0,50
0,39

FATOR 2· QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
Q15C QUALIDADE EM ADM
Q15E QUALlDADEEMOPER
Q15A QUALIDADE EM INFO
Q14A PRODUTIVIDADE EM INFO
Q14C PRODUTIVIDADEEMADM
QllA PLANO DE CARREIRA EM INFO
Q14E PRODUTIVIDADE EM OPER
Ql6A ACOMPANHAM. DET&D&R FORMALEM INFO
Q16E ACOMPANHAM. DE T&D&R FORMAL EM OPER
Q16C ACOMPANHAM. DET&D&R FORMAL EM ADM
Q11C PLANO DE CARREIRA EM ADM
011 E PLANO DE CARREIRA EM OPER
Q10A NíVEL DOS PROGRAMAS DE T&D EM INFO

0,78
0.73
0,67
0,65
0,62
0,55
0,51
0,48
0,48
0,45
0,45
0,41
0,35

FATOR 3· QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO· QVT
Q29C COMPREENSÃO DA CULTURA EMPR. EM ADM 0,71
Q22C AVALlACÃO DE DESEMPENHO COM BASE EM OBJETIVOS,

M'ETAS E PROJETOS EM ADM 0,69
Q22A AVAlIACÃO DE DESEMPENHO COM BASE EM OBJETIVOS,

M'ETAS E PROJETOS EM INFO 0,65
029A COMPREENSÃO DA CULTURA DA EMPRESA EM INFO 0,64
Q22E AVAlIACÃO DE DESEMPENHO COM BASE EM OBJETIVOS,

METAS E PROJETOS EM OPER 0,59
Q29E COMPREENSÃO DA CULTURA DA EMPRESA EM OPER 0,58
Q21C QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM ADM 0,48
Q21A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM INFO 0,47

FATOR 4· TÉCNICAS DE RECRUTAMENTO &. SELECÃO &. RECOLOCACÃO
Q6C FONTES ALTERNATIVAS DE R&S EM ÁDM .
Q6E FONTES ALTERNATIVAS DE R&S EM OPER
Q7C MÉTODOS DE R&S EM ADM
Q7E MÉTODOS DE R&S EM OPER
Q7A MÉTODOS DE R&S EM INFO
Q6A FONTES ALTERNATIVAS DE R&S EM INFO

0,80
0,75
0,73
0,71
0,57
0,56

FATOR 5· CRESCIMENTO PROFISSIONAL
Q13E PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM OPER
Q13C PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM ADM
Q12C PROGRAMAS DE INTEGRACÃO EM ADM
Q13A PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM INFO
Ql2A PROGRAty1AS DE INTEGRAÇÃO EM INFO
Q1A EXPANSAO DE PESSOAL DE INFO
Q21 E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM OPER
Q12E PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO EM OPER

0,66
0,65
0,58
0,57
0,55
0,51
0,40
0,37

FATOR 6· NEGOCIACÕES SINDICAIS &. ASSOCIATIVAS
023C NEGOélAÇQES SINDICAIS EM ADM
Q23E NEGOCIACOES SINDICAIS EM OPER
023A NEGOCIACÕES SINDICAIS EM INFO
Q26A SAÚDE, HiG.,MED. & SEG. EM INFO
Q26E SAÚDE, HIG.,MED. & SEG. EM OPER
Q26C SAÚDE, HIG.,MED. & SEG. EM ADM

0,87
0,84
0,78
0,57
0,57
0,56



TICU

FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

CARGA
FATORIAL

FATOR 7 - PREVISÕES DE QUADRO DE PESSOAL
02C CRIAÇ';O DE CARGOS EM ADM
02E CRIAÇAQ DE CARGOS EM OPER
01 E EXPANSAO DE PESSOAL DE OPER
05E PREVIS.ÃO DE CONTRATAÇÃO EM OPER
Q2A CRIACAO DE CARGOS EM INFO
01 C EXPANSÃO DE PESSOAL DE ADM
05C PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO EM ADM
04E ROTATIVIDADE DE PESSOAL DE OPER

0.77
0.77
0.55
0.54
0.54
0.49
0.48
0.46

FATOR 8 - APOSENTADORIA
025A PLANOS DE APOSENT ADORIA EM INFO
025E PLANOS DE APOSENT ADORIA EM INFO
025C PLANOS DE APOSENT ADORIA EM ADM

0.88
0.88
0.87

FATOR 9 - DEMISSÕES
09C NíVEL DE DEMISSOES EM ADM
09A NíVEL DE DEMISSÕES EM INFO
09E NíVEL DE DEMISSOES EM OPER
04C ROTATIVIDADE DO PESSOAL DE ADM
Q4A ROTATIVIDADE DO PESSOAL DE INFO

0.76
0.74
0.68
0.54
0.53

FATOR 10 - DESLIGAMENTOS
024C PLANOS DE DESLIGAMENTO EM ADM
Q24E PLANOS DE DESLIGAMENTO EM OPER
024A PLANOS DE DESLIGAMENTO EM INFO

0.88
0.88
0.85

FATOR 11 -LAZER&CULTURA
028E PROGRAMAS DE LAZER EM OPER
028A PROGRAMAS DE LAZER EM INFO
Q28C PROGRAMAS DE LAZER EM ADM
05A PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO EM INFO

0.81
0.74
0.74
-0.56

FATOR 12 - BENEFICIOS
Q20C BENEFíCIOS DIFERENCIADOS EM ADM
020E BENEFíCIOS DIFERENCIADOS EM OPER
020A BENEFiCIOS DIFERENCIADOS EM INFO

0.89
0.88
0.87

FATOR 13 - PROGRAMAS EM TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO
Q17E LEVANT DE NECES DE T &0 ENVOLVENDO O&M-I&S EM OPER 0,66
017C LEVANTAMENTO NEC. DET&D ENVOLVENDO O&M-I&S EM ADM 0.59
017A LEV. DE NECESSIDADES DE T&DENVOLVENDO O&M-I&S EM INFO 0,55

FATOR 14 - OPORTUNIDADES DE TRABALHO
03C DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE ADM
03A DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE INFO
03E DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE OPER

0.85
0.66
0.66

FATOR 15-RECOLOCACÃO
08C APlICACÃO DE RECOLOCACÃO EM ADM
08A APlICACÃO DE RECOLOCACÃO EM INFO
08E APLICAÇÃO DE RECOLOC~ÇÃO EM OPER

0.87
0.85
0.80
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QUADRO 3.3 - ESTRUTURA DOS 27 FA TORES ESPECíFICOS, NO

PERíODO ATUAL (1980/1990) E NO AMBIENTE INTERNO (Aí), SENDO 9"

FA TORES PARA INFO, 10 PARA ADM E 8 PARA OPER, COM AS 87_

VARIÁVEIS COMPONENTES. SENDO 29 PARA CAOA AGENTE (INFO. ADMI

e OPER)(Resultante da análise fatorial). S
~
~: .

FATOR 6 - SISTEMAS DE TRANSACÕES EM SEGURANCA - STS
Q23A NEGOCIACOES SINDICAIS EM INFO .
Q26A SAUDE, HIG.,MED. & SEG. EM INFO
Ql9A INCENTIVOS SALARIAIS EM INFO
Q2lA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM INFO

.70

.69

.53

.48

I N F O R M Á T I C A- INFO

FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

CARGA
FATORIAL:,

FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS DE TRAB.ALHO - OGT
Q27A PARTICIP. NA TOMADA DE DECISAO EM INFO
Q29A COMPREENSÃO DA CULTURA EMPRESARIAL EM INFO
QlSA PLANOS DE CARGOS EM INFO
Q2SA PROGRAMAS DE LAZER EM INFO

FATOR2-INFORMACÃODO -FEEDBACK"DET&D - 1FT
Ql7A LEVANt DE NECESS DE T&D ENVOLVENDO O&M·I&S EM INFC
Q16A ACOMPANHAMENTO DE T&D&R FORMAL EM INFO

.74

.65

.60

.58

.83

.57

FATOR 3 - MÉTODOS INDIVIDUAIS DE QUALlD & PRODUT - MIQ
Q15A QUALIDADE EM INFO
Ql4A PRODUTIVIDADE EM INFO
QllA PLANO DE CARREIRA EM INFO
Ql3A PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM INFO

.78

.70

.64

.49

FATOR 4 - SISTEMAS DE PAPÉIS NO TRABALHO - SPT
Q1A EXPAN,SÃO DE PESSOAL DE INFO
QlA CRIACA.P DE CARGOS EM I~FO
Q5A PREVlsAO DE CONTRATACAO EM INFO
Q3A DIMENSIONAMENTO DO P!:SSOAL DE INFO
Q8A APLICAÇÃO DE RECOLOCAÇÃO EM INFO

.76

.75

.54

.51

.43

FATOR 5 . MÉTODOS POR MODELOS EM RECRUT & SEL - MMR
Q7A M!:TODOS DE R&S EM INFO
Q6A FONTES ALTERNATIVAS DE~&S EM INFO
Q1lA PROGRAMAS DE INTEGRACAO EM INFO
Q10A NíVEL DOS PROGRAMAS DE T&D EM INFO

.72

.70

.62

.43

FATOR 7 - SISTI;MA SOCIAL NO ~UADRO DE PESSOAL - SSQ
Q9A NIVEL DE DEMISSOES EM INFO
Q4A ROTATIVIDADE DE PESSOAL EM INFO

.82

.68

FATOR 8 -INFORMACÕES DE VALORES EM AFASTAMENTOS - IVA
Q24A PLANO'S DE DESLIGAMENTO EM INFO .79
Q25A PLANOS DE APOSENTADORIA EM INFO .60

FATOR 9 - ORGANIZ~CÃO DE MUDANCAS'! - OMU
Q20A BENEFICIOS DIFERENCI"ADOS EM INFO .75
Q2lA AVAlIAÇAO DE DESEMPENHO COM BASE EM OBJETIVOS,

MET AS E PROJETOS EM INFO .48
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ADMINISTRAÇÃO ADM

FATORES

QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

CARGA

FATORIAL
FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO DE VALORES

Q19C INCENTIVOS SALARIAIS EM ADM
Q18C PLANOS DE CARGOS EM ADM
Q25C PLANOS DE APOSENT ADORIA EM ADM
Ql0C NlvELDOS PROGRAMAS DE T&D EM ADM
Q13C PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM ADM
Q21 C QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM ADM

- OVA
.71
.68
.61
.55
.54
.46

FATOR 2 - INFORMACÃO & NORMAS - INO
Q17C LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE T &0 ENVOLVENDO

_ O&M·I&S EM ADM .90
Q22C AVALlAÇAO DE DESEMPENHO COM BASE EM OBJETIVOS,

METAS E PROJETOS EM ADM .48

FATOR 3 - SISTEMAS DE TRANSACÃO
Q15C QUALlDADEEM ADM
Q14C PRODUTIVIDADE EM ADM
Q11C PLANO DE CARREIRA EM ADM
Q16C ACOMPANHAMENTO DET&D&R FORMAL EM ADM

- STR
.82
.71
.59
.47

FATOR 4 - MÉTODOS PRÓ-ATIVOS EM RECRUT & SELEÇÃO
Q6C FONTES ALTERNATIVAS DE R&S EM ADM
Q7C MtTODOS DE R&S EM ADM
Q12C PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO EM ADM

- MPR
.88
.74
.45

FATOR 5 - ORGANIZACÃO DE OPORTUNIDADES DE TRAB . OOT
QSC PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO EM ADM .72
Q1 C EXPANSÃO DE PESSOAL DE ADM .69
Q2C CRIAÇÃO DE CARGOS EM ADM .68

FATOR 6 - MÉTODOS PARTICIPATIVOS - MPA
Q9C NíVEL DE DEMISSÕES EM ADM .72
Q4C ROT ATIVIDADE DO PESSOAL DE ADM .64
Q27C PARTICIPAÇ~O NA TOMADA DE DECISÃO EM ADM .. 47
Q29C COMPREENSAO DA CULTURA EMPR. EM ADM .. 40

FATOR 7 -INFORMACÓES NO TRABALHO - ITR
Q23C NEGOélACÕES SINDICAIS EM ADM .75
Q26C SAÚDE. HiGIENE,MEDICINA. & SEG. EM ADM .62

FATOR 8 - MÉTODOS EM SAÚDE OCUPACIONAL - MSO
Q24C PLANOS DE DESLIGAMENTO EM ADM .82
Q28C PROGRAMAS DE LAZER EM ADM .49

FATOR 9 - SISTEMAS PRÓ-ATIVOS EM BENEFIcIOS - SPB
Q20C BENEFIcIOS DIFERENCIADOS EM ADM .77
Q8C APLICAÇÃO DE RECOLOCAÇÃO EM ADM .61

FATOR 10 - ORGANIZACÃO DIMENSIONAL DE PESSOAL - ODP
Q3C DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE ADM .76

~~~-~-----_ .. _-
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OPERACIONAl- OPER

FATORES

QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

FATOR 1 -INFORMAÇÃO &. COMUNICAÇÃO - ICO
021E PARTICIPAÇÃO NA TOMADA DE DECISÃO EM OPER
029E COMPREENSÃO DA CULTURA DA EMPRESA EM OPER
09E NíVEL DE DEMISSÕES EM OPER
019E INCENTIVOS SALARIAIS EM OPER
018E PLANOS DE CARGOS EM OPER
021 E OUALlDADE DE VIDA NO TRABALHO EM OPER

FATOR 2 - MÉTODOS DE MEDICÁO PARA AVALlACÁO - MMA
011E LEVANTAMENTO DÉ NECESSIDADES D·ET&D

ENVOLVENDO O&M·I&S EM OPER
016E ACOMPANHAM. DE T&D&R FORMAL EM OPER
OIOE NíVEL DOS PROGRAMAS DE T&D EM OPER
013E PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM OPER

FATOR 3 - ORGANIZACÃO DE -FEEDBACK-PARA MUDANCA
014E PRODutiVIDADE EM OPER .
01 SE OUALlDADE EM OPER
O 12E PROGRAMAS DE I NTEGRACÃO EM OPER
011 E PLANO DE CARREIRA EM OPER

- OFM

FATOR 4 - SISTEMA COMPETITIVO EM RECURSOS HUMANOS
01 E EXPANSÃO DE PESSOAL DE OPER
OSE PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO EM OPER
03E DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE OPER
02E CRIACÃO DE CARGOS EM OPER
04E ROT A·TIVIDADE DE PESSOAL DE OPER

- SCR

FATOR 5 - METODOS EM RECR & SELECÁO DE -EXPERTS-
06E FONTES ALTERNATIVAS os R&S EM OPER
01E MÉTODOS DE R&S EM OPER

- MRE

FATOR 6 - INFORMACÃO EM -SATlSFICING PLANNING-
023E NEGOCIAéÕES SINDICAIS EM OPER
026E SAÚDE, HiG.,MED. & SEG. EM OPER
025E PLANOS DE APOSENT ADORIA EM INFO

- ISP

FATOR 7 - ORGANIZACÃO DE POlíTICAS PRÓ-ATIVAS
08E APLlCAÇÃÓ DE RECOLOCAÇÃO EM OPER
028E PROGRAMAS DE LAZER EM OPER
024E PLANOS DE DESLIGAMENTO EM OPER

- OPP

CARGA

FATORIAL

.68

.61
- .63
.62
.59
.50

.85

.61

.46

.40

.16

.11

.51

.42

.11

.11

.63

.59

.44

.85

.13

.10

.64

.38

.60

.59

.50

FATOR 8 - MÉTODOS DE INOVACÁO NO TRABALHO _ MIT
020E BENEFicIOS DIFERENCIADOS EM OPER .19
022E AVALlACÃO DE DESEMPENHO COM BASE EM

. OBJETIVOS, MET AS E PROJETOS EM OPER .40

1
c
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LE GALL (1980: 95) vem de encontro a presente forma de trabalho por

nós adotada ( e por uma grande maioria de pesquisadores das ciências humanas

e administrativas) quando afirma: "Mas a questão é agora a de saber por meio de

.Que processo, ao mesmo tempo mais simples e mais seguro, se poderão substituir

s métodos habituais, incómodos e desactualizados que representam a soma dos

inconvenientes de um empirismo, de início conjugado no caminho com os processos

de intuito científico. E' precisamente um método verdadeiramente científico que

nos dará a resposta: o método da análise facto ria I. Não que tenhamos a intenção

de o recomendar: é difícil de manejar pràticamente e de resto chega a

conclusões que a simples reflexão bastaria para estabelecer. Vamos expor muito

sumariàmen te o princípio (1) No seu d e s e n v o t v irn e n t o , o m é t o a o é

. exrremamenre complexo e assenra sobre uma base ma r ema rica considerável.

uma e x o o s i c é o c o m o t e t e, com o seu fundamenro me t e m é t i c o , em:

G.A. T'n o m p s o n . t s c t o ri ett e das e p u t u a e s t r e a . fr

1950, onde fomos b u s c s r os e x e m p to s que se seguem. que é

interessante. Mas sobretudo traz uma legitimação científica à nossa idéia

fundamental, ou seja, de que os elementos de uma boa adaptação são em
número muito restrito, fáceis de assinalar e fáceis de investigar no uso

corrente. "

MERTON (1970: 1561 escrevendo sobre a metodologia na pesquisa

empírica, mencionando DURKHEIM, MAlINOWSKI e ARTHUS, além de outros

autores, afirma que "Dizem, às vêzes, que a teoria é formada por conceitos; esta

afirmação, por ser incompleta, não é verdadeira ou falsa, mas apenas vaga. E'fora

de dúvida que a análise conceptual, que se limita à especificação e ao

esclarecimento de conceitos-chave, é uma etapa indispensável de trabalho

teórico. Mas um corpo de conceitos -- status social, papel. GEMEINSCHAFT,

interacão social, distância social, ano mia -- não constitui uma teoria, embora

possa entrar num sistema teórico.( ... 1 Somente quando tais conceitos se relacionam

entre si em forma de sistema é que começa a aparecer a teoria. Os conceitos,

pois, constituem as definições (ou prescrições) do que se deve observar; são as

variáveis entre as quais devem ser procuradas as relações empíricas. Quando as

proposições se relacionam entre si lógicamente, está formada uma teoria."
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A seguir estaremos interpretando os resultados e analisando os no'

dos fatores obtidos através das variáveis, estabelecendo as proposições;"

relações empíricas e a validade científica da série de hipóteses apresenta'

através da técnica estatística.

1.1 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS NAS UNIDADES DE

ANÁLISE NO AMBIENTE INTERNO (Ai) NO PERíODO "ATU~lr

"Apreender o absolutamente "compreensível"

"mais simples", na medida em que corresponde a um "tipo regular"pode S·

precisamente, a obra daquele que se sobressai da média li.

o principal resultado da Análise Fatorial foi a obtenção de FATOR

através das variáveis que faziam parte do questionário resp ondido.Cada

destes fatores obtidos forma uma determinada dimensãodo fenômeno estuda,

ou seja, um corte num momento do processo integrativo entre os RECURS,'

HUMANOS e a INFORMÁTICA. através da Organização. Métodos. Informaçã

Sistemas. nos ambientes interno (Ai) e externo (Ae).

A análise fatorial permite uma série de desdobramentos estatistici

como resultado. as 87 variáveis relacionadas com o Ambiente Interno. for,
agrupadas em 22 fatores (variância total explicada de 81.9% l. e. num segura

ç;

es t udo. em 15 f at o res ( va riânc ia to t aI ex pIicada de 7O. 7 % ). OPt amos P'
'l

primeiro estudo, de 22 fatores, apesar que os dois são estatis tic arnenti
técnicamente válidos, baseados na sensibilidade do pesquisador frente a realid'

apresentada pelo fenomeno e na conjugação com a prática empresarial' ..

vivência acadêmica.

Resumimos os 22 fatores sob o aspecto "GERAL" que analisarem

esclarecendo que a ordem de apresentação não reflete valores ou importância

pois todos possuem o mesmo nível de hierarquização. Estes 22 fatores gero
lli'

serão verificados comparativamente com os 27 fatores específicos de ca'

agente (lNFO, ADM e OPER) através das técnicas administrativas de OMIS,

base na teoria analisada no Quadro Teórico e na sensibilidade do pesquisado

relação ao fenômeno pesquisado.
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A seguir o Quadro 3.4 apresenta o Resumo dos 22 Fatores Gerais e

atua/lido Ambiente Interno e o Quadro 3.5 que detalha os 27 Fatores Específicos

o mesmo ambiente (Ai) e período (1980/1990).

QUADRO 3.4 - RESUMO DOS 22 FATORES GERAIS, NO PERíODO

ATUAL(DÉCADA 80/90) e no AMBIENTE INTERNO (Ai)

FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS PROGRAMAS DE T&D&R
FATOR 2 -INFORMACÃO DA CULTURA & PARTlCIPACÃO
FATOR 3 - ORGANIZÁcAo DE CARGOS .
FATOR 4 -MÉTODOS ÓE RECRUTAMENTO & SELECAO
FATOR 5 - SISTEMAS NO QUADRO DE PESSOAL .
FATOR 6 - SISTEMAS EM APOSENTADORIA
FATOR 7 - ORGANIZACAo DE AVALlACAoDE DESEMPENHO
FATOR 8 -ORGANIZACAo DE CULTURA & LAZER
FATOR 9-SISTEMAS ÓE INTEGRACAO
FATOR lO -INFORMACÕES SINDICÁIS
FATOR 11 - MÉTODOS NA QUALIDADE
FATOR 12 -INFORMACÃO EM DESLIGAMENTO
FATOR 13 - ORGANIZÁCÃO NA SEGURANCA NO TRABALHO
FATOR 14 - SISTEMAS DE BENEFíCIOS .
FATOR 15 -INFORMACÃO DE COMPETlTIVIDADE
FATOR 16 - MÉTODOS DE RECOLOCAÇAolOUTPLACEMENTI
FATOR 17 - SISTEMAS DE -FEEDBACK- PROFISSIONAL
FATOR 18 - ORGANIZACÃO EFICAZ DE PESSOAL
FATOR 19 -INFORMAÇÃO EFETIVADA QUALIDADE DE VIDA
FATOR 20 - SISTEMAS CRIATIVOS DE INCENTIVOS
FATOR 21 - SISTEMA PSICOSSOCIAL E AMBIENTE
FATOR 22 - ORGANIZAÇÃO DA PRODUTIVIDADE

- OFP
- IPA
- OCA
-.MRS
- SQP
- SAP
- OAD
- OCL
- SIN
- ISI
- MQU
- IDE
- OST
- SBE
- ICO
- MRE
. SFP
- OEP

IEa
SCI
SPA
OPR

232

161
111
545
454
816
928
187
543
676
333
887
676
998
761
497
312
4104
6 1 1
6 1 1
333
333

QUADRO 3.5-RESUMO DOS 27 FATORES ESPECíFICOS. NO

PERíODOATUAL (80/90) E NO AMBIENTE INTERNO (Ai) COM AS VARIÁVEIS

COMPONENTES.
I N F O R M Á T I C A - INFO

FATOR 1 - ORGANIZACÃO DE GRUPOS DE TRABALHO
FATOR 2 - INFORMAÇÃO DO "FEEDBACK" DE T&D
FATOR 3 - MÉTODOS INDIVIDUAIS DE QUALlD & PRODUT
FATOR 4 - SISTEMAS DE PAPÉIS NO TRABALHO
FATOR 5 - MÉTODOS POR MODELOS EM RECRUT & SEL
FATOR 6 - SISTEMAS DE TRANSAÇÕES EM SEGURANÇA
FATOR 7 - SISTEMA SOCIAL NO aUADRO DE PESSOAL
FATOR 8 -INFORMACÕES DE VALORES EM AFASTAMENTOS
FATOR 9 - ORGANIZAÇÃO DE MUDANÇAS

A D M I N 1ST R A C Ã O ADM
FATOR 1- ORGANIZAÇÃO DE VALÓRES
FATOR 2 - INFORMACÃO & NORMAS
FATOR 3 - SI!?TEMAS DE !RANSAÇÃO _
FATOR 4 - METODOS PRO-ATIVOS EM RECRUT & SELECAO
FATOR 5 - ORGANIZACÃO DE OPORTUNIDADES DE TRAB
FATOR 6 - MÉTODOS PARTICIPATlVOS
FATOR 7 - INFORMACÕES NO TRABALHO
FATOR 8 - MÉTODOS'EM SAÚDE OCUPACIONAL
FATOR 9 - SISTEMAS PRÓ-ATIVOS EM ~ENEFíCIOS
FATOR lO -ORGANIZAÇÃO DIMENSIONAL DE PESSOAL

· OGT
· 1FT
· Mia

SPT
- MMR
- STS
· ssa
- IVA
·OMU

- OVA
- INO
· STR
· MPR
·OOT
· MPA
· ITR
· MSO

SPB
·ODP

o PERACÃO OPER
FATOR 1 -IN~ORMAÇÃÔ & CO~UNICAÇÃO _
FATOR 2 - METODOS DE MEDICA0 PARA AVAlIACAO
FATOR 3· ORGANIZAÇÃO DE :FEEDBACK"PARA MUDANÇAs
FATOR 4 - SISTEMA COMPETITIVO EM RECURSOS HUMANOS
FATOR 5 - MÉTODOS EM RECR & SELEÇÃO DE "EXPERTS"
FATOR 6 -INFORMACÃO EM "SATlSFICING PLANNING"
FATOR 7 - ORGANIZÁCÃO DE POLíTICAS PRÓ-ATIVAS
FATOR 8 - MÉTODOS DE INOVAÇÃO NO TRABALHO

· ICO
· MMA

OFM
SCR

- MRE
· ISP
· OPP
· MIT

238
1
1117 2122
5 1618
49
10131920
15
612
714

36171920
7
1 11 21 22
49
5
215
1013
812
1416
18

2 J 151920
117
9112122
518
4
61013
81216
714
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Analisando o FA rOR 1 do Quadro 3.4 - ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS

PROGRAMAS DE TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO & RECICLAGEM~:

(GERAL)percebe-se que o bloco de variáveis composto pelas questões 16A, 160

e 16E (Quadro 3.1) é o mais fortemente correlacionado com o fato que dá origem;

ao nome do fator .FERREIRA (1987: 49) afirma que "O treinamento, entendido,.,

como instrumento de desenvolvimento e formação de pessoal, será sempre, pois::'

um meio ou recurso_ uti.lizado pela empresa, com ~istas na prod utividade e no bemt~

estar social e aconorruco do elemento humano. ; entretanto para que possamo~

verificar a produtividade e o bem-estar citados, deveremos ter um acompanhamentQ .
•

T&D,

Como apoio, o específiCO Fator 2 -INFORMAÇÃO DO "FEEDBACK" DÉ

de INFORMÁTICA (Quadro 3.5), apresenta este interesse (de'

FORMAL em períodos pré-fixados.

acompanhamento), mas não de forma que possa explicar ou exemplificar um

acompanhamento diuturno. Aliás, este resultado vem de encontro a pesquisa dà

APARH. realizada na década de 1980, sobre o Nível de Informatização da Área

de RH (1987: 10), onde ao analisar Treinamento e Desenvolvimento, encontramos ,

a seguinte conclusão: "Os resultados observados refletem na concentração dos

esforços da área de elaboração de diretrizes técnicas norteadoras de suas,

atividades, estando POUCO INSTUMENTALlZADA (grifo nosso)

operacionalização do grande volume de dados necessário para

desenvolvimento de seus trabalho". Fica claro que o acompanhamento de T&D&; .

torna-se difícil pela falta de um instrumental INFORMATIZADO compatível com a

necessidades das empresas. Esta conclusão recebe o apoio do Fator 3 - SISTEMA~

DE TRANSAÇÃO (Quadro 3.5), específico do agente ADMINISTRAÇÃO, cuja.

variável 16C possui uma fraca correlação.

Entretanto no nível OPERACIONAL, o Fator 2 - MÉTODOS DE MEDICÃ

PARA AVALIAÇÃO (Quadro 3.5) permite observar que as palavras de FERREIRA

transcritas acima, colocam-se em evidência. pois a correlação torna-se mai$

forte, devido ao fato que o T&D&R serem dirigidos basicamente para uma maio; ~.
• " -I!;

PRODUTIVIDADE e uma melhor QUAliDADE. Observa-se desta forma um -:

coerência entre os FATORES GERAL e os ESPECíFICOS, obtidos desta anális'

fatorial, em relação a dimensão do problema, frente aos aspectos das técnicas d

Or q.If ator l-GERAL), Mét.(Fator 2-Específico OPER), Inform.(Fator 2-Específic

INFOl e Sist. (Fator 3-Específico ADM), ou simplesmente OMIS, conforme noss

Quadro Teórico, item 9.1.1 - Conceitos Organizacionais, letra k l .
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Analisando em sequência o FATOR 2 (GERAL) - INFORMAÇÃO DA

LTURA & PARTICIPAÇÃO e relacionando-o com os Fatores ESPECíFICOS de

mero 1 - ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO (INFO), número 6 _

ÉTODOS PARTICIPATIVOS (ADM) e número 1 - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

OPER), o forte correlacionamento é encontrado no mesmo nível, com a

. uriosidade que o Fator 6, apresenta-se como negativo, que leva a interpretação

ue o desconhecimento da cultura empresarial é um forte obstáculo aos programas

rticipativos.

MENDONÇA ( 1986: 112) afirma, durante suas oito reflexões, a

importância do fator cultural na participação, pois "E', neste sentido, muito

importante considerar no contexto brasileiro a Questão do traço autoritário da

nossa psicologia social. Há na nossa tradição psicossocial esta tendência de

dependência dos grandes líderes, mensagens messiânicas e presença constante

do Estado, concedendo favores e previlégios." Há um entrelaçamento das variáveis

formadoras do Fator Geral 2, entre compreensão da cultura e da participação. fato

que deu origem ao nome do Fator, ora estudado.

Entretanto, nos fatores específicos, há uma diluição deste

correlacionamento com os nomes dos fatores, mas mesmo assim há fortes laços

com a Participação no Fator 1 da INFO e Fator 1 da OPERo Convém destacar mais

uma vez o nível OPERACIONAL, onde no grupo de var íáve rs encontramos

assuntos como demissão, incentivos salariais, planos de cargos e QVT, que nos

dá uma idéia de um amplo SISTEMA DE COMUNICAÇÃO entre os empregados

operacionais, fato Que deu origem ao nome do fator. Cabe aqui, mencionar mais

uma vez MENDONÇA, Que continuando o trecho mencionado, transcreve ROSA

FISCHER, Que ao analisar a Participação no Brasil, "diz textualmente: "Quando

se delega certo grau de autonomia a um grupo operativo, não é possível exercer

total previsão sobre como ela será desenvolvida, no contexto grupal. E nenhuma

dessas MUDANÇAS (grifo nosso), depois de instaurada, pode retroagir
1

completamente, nem tampouco ser conduzida com absoluto controle. "" Neste

ponto encontramos o liame entre os MÉTODOS participativos e a ORGANIZAÇAO

dos Grupos de Trabalho, motivos de pesquisa e análise em nosso Quadro

Teórico, no capítulo I.

Mais uma vez formamos o quadrinômio das técnicas de OMIS.
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De uma forma geral, os resultados apresentados no Quadro

confirmam o elevado grau de interrelacionamento e de transações entre .~

variáveis do ambiente interno. FLAVIO DE TOLEDO ( 1987: 21) nos dá um

::P~i~:~~: :ae~:I::~O~:: ~: :;aa~eq~: '~Ue::::oesc:uf:::::~ :t: ~'~: ~~::i:~:::a:~

contribuição "?"?" " humanização das relações de t~abalho." Continuandt
diz: "O humanismo e mtrmseco nas atividades e evoluçao da area de RecurSal'

Humanos ... McGregor, Argyris, Bennis, Bekhart, Likert, Maslow e tantos outros ~
com diferentes abordagens, vemo-los todos apontarem para a necessidade d

criarem~se climas de trabalho Que permitam a realização cada vez mais plen a Jf
.,

ser humano como pessoa, ou seja: condições propícias a ampla-realizaçã"' >

pessoal. "

O FA rOR 3 GERAL - ORGANIZAÇÃO DE CARGOS possui uma muita

forte correlação com suas variáveis componentes, como pode ser observado, quI
por sua vez refletem-se nos 3 fatores ESPECIFICOS, ou seja para INFO no fatol

1 - ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO, para ADM no fator 1~

ORGANIZAÇÃO DE VALORES e para OPER também no fator 1 - SISTEMAS D

COMUNICAÇÃO, sendo que nos dois primeiros fatores específicos (INFO e AOM')

contribuiram para a formação do nome do fator.

Percebe-se que o estabelecimento de PLANOS DE

apresentado como varíaveis para os três agentes (INFO,ADM e OPER) pode se'
li

considerado um processo de humanização das relações de trabalho, pois, segunda
--

FELlX NUNES ( 1977: 145) "Tudo se resolve com a compreensão. mantermos'

mais perfeito relacionamento com as empresas. Evita-se o quanto pode o choqu'e

de classes, nada de açular empregado contra patrão. " Ora, o processo d'

humanização exige a compreensão dos relacionamentos capital e trabalho, da

formação de grupos de trabalho e principalmente de canais livres de comunicação:
-s

Todos estes aspectos são observados na forma ORGANIZACIONAL~

que predomina nos 4 fatores apresentados (ORGANIZACÃO DE CARGOS, Df;. ;. ~

GRUPOS DE TRABALHO e de VALORES) servindo o SISTEMA O".
..~

COMUNICAÇÕES para unir as diferentes formas, funções'"

administrativas.
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No FA rOR 4 - GERAL - MÉTODOS DE RECRUTAMENTO & SELECÃO. ,

demos lembrar as palavras de ALBUQUERQUE (1987: 158): "Ressalvadas as

,Imitações da interpretação estatística dos resultados, pode-se ded uzi r que há

ma certa prioridade e maior preocupação por parte das empresas pesquisadas,

m a consideração da previsão de técnicos e executrivos, por tratar-se de

ursos humanos de maior nível de qualificações e de treinamento mais longo e

ornplexo." De fato, há uma forte correlação entre as variáveis e questões 7 A, 7C

e 7E ao originarem o título do Fator 4, mas a variável 7 A junta-se a outras três

(variáveis 6A, 12A e 1OA) para originar o Fator ESPECíFICO de INFO número 5

MÉTODOS POR MODELOS EM RECRUTAMENTO & SELEÇÃO.

VALDESUSO (1986: 14) afirma que" A rnaio ria das empresas sentem a

necessidade de um modelo gerencial que, facilitando a comunicação, permita

uma gerência mais eficaz e eficiente a curto e a longo prazo. Para ter um uso

prático, o MODELO (grifo nosso) precisa ser de simples compreensão e de fácil

implementação." As variáveis que participam do Fator 5 mencionado, onde a

palavra MODELO busca a conotação com o Quadro Teórico apresentado no

Capítulo I, também são encontradas no Fator ESPECíFICO n. 4 (ADM) -

MÉTODOS PRÓ-ATIVOS EM RECRUT. & SEL.(6C e 12C) e no Fator ESPECíFICO

5 (OPER)- MÉTODOS EM RECRUT. & SEL. DE "EXPERTS. "(6E).

O que chama atenção nesta análise dos 4 Fatores é o resultado bastante

consistente, do ponto de vista de uma orientação das POLíTICAS de Recursos

Humanos, que na procura da integração com a INFORMÁTICA, estabelece desde

o princípio dos contatos da empresa com o Ambiente Externo através da área de

Rec.&Sel.& e Reco, uma visão de MUDANÇA POR MODELOS, assunto

exaustivamente tratado no nosso Quadro Teórico sobre este mesmo título (item

9.2.4 - RENSIS & lIKERT, item a).

Interessante observar que, tanto na área GERAL como na ESPECíFICA,

a técnica administrativa de MÉTODOS~l predominou na configuração dos nomes

dos FATORES, indicando uma tendência subjetiva a busca de uma padronização

através de normatização das atividades de R&S&RECO, suprindo de forma

tranqüila tanto o nível operacional (OPER) como o nível técnico(INFO) e o

administrativo (ADM) incluindo neste último, os executivos.
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AMARU ( 1989: 21) afirma Que" ... existem diferentes concepÇões s .
como devem ser os grupos de trabalho, em função de preferências pesSQ

mesmo de ideologia.", na possível procura de um MODELO ideal de eq9

GUSMÃO ( 1987: 18) diz sobre o assunto Que "O fascínio dos Grupos de Tra~

nunca são respeitados pela organização por desconsiderar a riqueza pote~ '"

existente para o desenvolvimento.", para afirmar, em seguida, que "O contli

um elemento de MUDANÇAS (grito nosso), sendo assim aceitável em nl'

controlados pela própria característica dinâmica da organização."

Nos 4 fatores que iremos verificar, a técnica administrativa de ana'{ ,

um assunto por meio de um SISTEMA ( conhecida também como ANÁLlS

SISTEMAS) está presente. Assim, o FA TOR 5 - GERAL - SISTEMAS.

QUADRO DE PESSOAL, posssui as variáveis 2A, 2C e 2E (CRIAÇÃO;'

CARGOS) fortemente correlacionadas com um reflexo menor nas variáveis 1A~

e lE (EXPANSÃO DE PESSOAL) e 5C e 5E (PREVISÃO DE CONTRATAÇÃ

Nos Fatores ESPECíFICOS encontramos em INFO, o 4-SISTEMAS'~

PAPÉIS NO TRABALHO ( variáveis fortemente correlacionadas: 1A e 2A);

ADM, o 5-SISTEMAS DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO ( variáveis 5C, f
2C); e, em OPER, o SISTEMA COMPETITIVO EM RECURSOS HUMAN'

(variáveis 1E, 5E e 3E, também fortemente correlacionadas como Fator).

verdade, este resultado possui um certo significado subjacente, pois a criaçãq"'

cargos mal programadas tendem a afetar a cultura, o clima e o ambiente

trabalho. Além disso, qualquer expansão de pessoal ou previsão de contrataç
em época de contenção de despesas, como a atualidade (década de 1990/200

podem originar reflexos negativos sobre o ambiente interno organizacional.

Percebe-se então que as empresas adotam um forma seletiva nos s,

SISTEMAS DE QUADRO DE PESSOAL, estabelecendo PAPÉIS definid

OPORTUNIDADES DE TRABALHO detalhadamente analisadas pelo analista

O&M-I&S e adotando uma postura de contratação COMPETITIVA, no sentido

evitar demissões ou rotatividade de pessoal desnecessária e até arbitrári~

minimizando, desta forma, os impactos negativos, pressões e desgastes inút

além de CONFLITOS não controlados, resultando na insatisfacão dos empregad

Mais uma vez encontramos a técnica administrativa de SISTEMATIZ

orientando as atividades de integração entre RH e INFO, através de OMIS.
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o FATOR 6 - SISTEMAS EM APOSENTADORIA (GERAL) possui

Itissima correlação com as variáveis que o compõem (25A, 25C e 25E - todos

acima de 0,92). Mas ao analisarmos individualmente e ESPECIFICAMENTE cada

ator I em INFO, obtemos o Fator 8- INFORMAÇÃO DE VALORES EM

IJ"''''fiwd,r''FAST,AMENTO; em ADM, obtemos o Fator l-ORGANIZAÇÃO DE VALORES; e,

em OPER, obtemos o Fator 6 - MÉTODOS EM "SATISFICING PLANNING"

com nível de correlação baixa (na média entre 0,50 e 0,60), o que pode

representar que nas intenções como SISTEMA, pode ser considerado o IDEAL,

mas como INFORMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO e MÉTODOS, o REAL está muito

distante do objetivado.

Podemos considerar, no Brasil, a APOSENTADORIA como um signo

num texto amplo empresarial e de sociedade. COELHO NETTO, pergunta "Como

se deve ler um signo num texto, Qualquer Que seja o signo e o texto?", para

responder logo a seguir que" ... é a partir do texto ( da própria - empresa- ) e dentro

dos limites ( ainda Que ampliados) desse texto Que o signo será lido, revelando

o sistema responsável por sua construção e combinação com os outros signos,"

Estamos avaliando então uma dimensão política do signo APOSENTADORIA

dentro de amplos aspectos, Que fogem a objetivo desta tese. Entretanto os

resultados da pesquisa e da análise fartorial provam como é tratado este item da

vida dos Recursos Humanos: intenções "boas"não faltam ( FATOR GERAl) mas ;';r-

r..

o dia-a-dia empresarial levam ao esquecimento, ou pelo menos enfraquecimento,

estas intenções (FATORES ESPECíFICOS). Ampliando o campo de visão, podemos

levar a mesma situação aos poderes públicos que tratam deste aspecto de

Segurança no Trabalho e de melhor Qualidade de Vida.

Em INFO, a variável APOSENTADORIA está ligada a DESLIGAMENTO;

em ADM, liga-se a INCENTIVOS SALARIAIS E PLANOS DE CARGOS; em OPER

há uma fraca conotação com NEGOCIAÇÕES SINDICAIS e SAÚDE, HIGIENE,

MEDICINA e SEGURANÇA, o que permite a formação do quadro apresentado.

Mesmo em assunto delicado e "maltratado"como o processo de retirada

e aposentadoria, verificamos Que a integração dos Recursos Humanos ocorre

através das técnicas de ORGANIZACÃO (Fator l-ADM), MÉTODOS (Fator 6-

OPER), INFORMAÇÃO (Fator 8-INFO) e SISTEMAS(Fator 6- GERAL),

principalmente nos procedimentos de introdução da INFORMÁTICA na empresa,

Quando vários desligamentos são até necessários ..



CAP III QUADRO ESTA TlSTlCO

ORGANIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, é o

GERAL, obtido através de forte correlacionamento com as variáveis 22C, 22:

22E, todas com indicadores acima de 0.80. ALBUQUERQUE (1987: 150) afir:

que li Também apresentando razoáveis coeficientes de correlação com o FAT'

1, estão as variáveis: sistemas de avaliação de desempenho - cujos resulta' .

constituem um importante critério para ascenção do ind ivíd uo na carreira ...• ,,'

Entretanto ao analisarmos os Fatores ESPECíFICOS há uma decep'

em relação aos valores que demonstram o correlacionamento; nos três cas
<

estão 50% abaixo do valor das variáveis que deram origem ao Fator GER

Vejamos:1) Em INFO, temos o Fator 9 - SISTEMAS PARA MUDANÇAS ~'

OMPs (Objetivos, Metas e Projetos, próprio da Administração por Objanv

APO); neste mesmo fator outra variável( 20A) integra-se a dimensão, ou s'~ ,

aquela que trata de BENEFíCIOS DIVERENCIADOS levando a correlacio

Avaliação de Desempenho com Salários e/ou bene ücio s diter enciao os , f

comum no mundo empresarial onde se aplique APO; 2) Em ADM, a AO ~_

correlacionada com Levantamento de Necessidades de Treinamento, or ovan
que uma é conse quê ncia da outra, pois tradicionalmente programas de AD

t,
acompanhados de LNT e semelhantes, pois exige sistemas de medicão e contr. ,

:<'

ainda incipientes na maioria das empresas, tanto que REDDIN (1978: 30) afit
;

que" As implementações de APO são geralmente in ter rompic as . em v.r tude

fracos sistemas de medição e controle." O Fator 2- INFORMAÇÃO & NOR

corresponde a esta situação, pois a ausência de NORMAS e um processei'

INFORMAÇÃO detalhado, descarateriza qualquer processo de APO ;.

consequente AO; 3) Em OPER, é o Fator 8 - MÉTODOS DE INOVAÇÃO

TRABALHO, que surge das variáveis 22E e 20E e vem de encontro ao item 9.1 ,.

CONCEITOS ORGANIZACIONAIS, letra h) que trata do assunto como "deixa'

lado antigas rotinas e substituí-Ias por outras novas."

As técnicas de ORGANIZAÇ~O (Fator 7-GERAL), MÉTODOS (Fat

OPER), INFORMAÇÃO (Fator 2-ADM) e SISTEMAS (Fator 9-INFO) forma

enfoque multidisciplinar, no sentido de que procuramos uma óptica apropri~

dimensão da integração RH com INFO, e não a uma disciplina ou teoria cient

em particular. A análise fatorial está nos oferecendo esta oportunidade de to

consistente.
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A técnica ORGANIZAÇÃO mostra-se presente nos próximos 4 fatores.

A nível GERAL, temos o FATOR 8 - ORGANIZAÇÃO DE CULTURA & LAZER,

onde as variáveis 28E, 28A e 28C - PROGRAMAS DE LAZER surgem com valores

. de 0.88,0.87 e 0.87 respectivamente, originárias da Questão Que trata de lazer,

companheirismo, clube, grêmio e semelhantes, no caldo ,cultural da empresa .

..Estas cargas fatoriais significativas, traduzem um certa ênfase IDEAL no

atendimento de melhores condições e Qualidade de vida. BERNARDES (1990: 35)

afirma que "os estudiosos da Administração estão cada vez mais utilizando o

i termo cultura para designar o conjunto de características de dada fábrica ... " Ora,

as mudanças que ocorreram no Brasil na última década (1980/90) estão se

refletindo apenas agora nas empresas, principalmente através das formas mais

liberalizantes e democráticas de gerenciamento, que conforme BLAKE & MOUTON

(1988:213) afirmam "Nunca foram tão grandes como atualmente. no contexto

organizacional, as pressões e tensões exercidas pela gerência sobre as pessoas. "E

somente alguns poucos profissionais de Recursos Humanos tem conseguido

acompanhar estas mudanças, principalmente sob o aspecto de CULTURA E

LAZER.

Verificamos este fato ao analisarmos a Análise Fatorial Específica,

Quando detectamos para INFO Que a força de correlação da variável 28A com o

Fator 1 - ORGANIZAÇÃO FORMAL DE PROGRAMAS DE T&D&R é mínima; Idem

para ADM, onde o Fator 8 - ORGANIZAÇÃO EM SEG/SAÚDE OCUPACIONAL Que

está no mesmo nível de INFO; cumpre destacar Que em OPER, o Fator 7 -

ORGANIZAÇÃO DE POlÍTICAS PRÓ-ATIVAS, encontramos uma possível atenção

dos profissionais de Recursos Humanos para os empregados de nível operacional,

dedicando a eles mais atenção a nível de LAZER, CULTURA DE DESLIGAMENTO

E RECOLOCAÇÃO.

ALBUQUERQUE (1987: 155) traduz este sentimento ao analisar "uma

sensível transformacão no "ambiente de trabalho"das empresas.", Que "acabam
"

por desenvolver uma cultura própria: idéiais, valores, atitudes Que são

determinantes das próprias condições de trabalho, da manutenção do "status

quo"." Neste sentido a técnica ORGANIZAÇÃO, reflete bem os resultados da

análise fatorial das variáveis tomadas como norteadoras da dimensão em estudo.



A Cultura e o Lazer analisados no Fator 8 (geral) anterior, tem So"
continuidade no presente FA TOR 9, também geral, SISTEMAS Ql
INTEGRAÇÃO,onde as empresas procuram transmitir se_us valores c~lturaif

Segundo FOOT HARDMAN (1984: 67) " A transformaçao da antiga CUltur~

operária"em "cultura de massas"já foi tema de vários estudos ... Todos os autor."

são unânimes em afirmar a diluição de valores tradicionais no meio operário, e'

meio ao avanço rápido da penetração dos artefatos da indústria cultural."

Os resultados específicos também são bastante consistentes, do pon_

de vista da orientação final das políticas de Recursos Humanos, pois procura-oS

obter a cooptação de um novo empregado, em INFO, pelo Fator 5 - MÉTOo6.

POR MODELOS EM RECRUT. & SEL. ( já mencionado); em ADM, pelo Fator 4 ,

MÉTODOS PRÓ-ATIVOS EM RECURT. & SEL. (também já mencionado) e, e-

OPER, pelo Fator 3 - ORGANIZAÇÃO DE -FEEDBACK" PARA MUDANÇA.

Em todos estes Fatores Específicos vamos de encontro as catavras ê

ROUX ( 1983: 48) : "A questão é claramente política. Para exercer sua hegemonf-
..a ordem empresarial vai precisar de uma pedagogia orientaeda especificamen" 'i

para seus objetivos ... GALBRAITH (grifo nosso) expõe com nitidez a naturel

dessas tarefas: "Para assegurar seu sucesso, a economia tem necessidade

empreender a mistificação do público. (. .. ) '" a grande empresa impõe atitud" ~

sociais, da mesma forma que obedece a atitudes sociais".( ... ) Tudo isso leva:

empresário ... à definição de uma filosofia, uma política e uma metodologia,

treinamento. A serviço, por certo, do lucro, mas também de uma

hegemônica." Vejamos o por que?

Tanto em INFO como em ADM os Fatores Específicos estão voltados;.8

Recrut. & Sei, demonstrando claramente que o Treinamento Introdutório

considerado um apendice, ou na melhor das hipóteses uma continuação
i ,Recrutamento e Seleção. claramente apresentado por BARROS SANTO
~ .(1980: 182) Quando, já no final do livro, declara que "Uma boa política de pesso

inclui o TREINAMENTO dos elementos selecionados, como também não dispen

de uma prévia seleção de casos a serem treinados.(. .. ) Procura-se hoje, nos bo

servi;os de seleção de pessoal, chegar-se à decisão final sobre os indivíduo

admitir em trabalho, combinando-se os dados apurados no processo seletivo c
os do período de treinamento".
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>.

Observamos que as demais variáveis do Fator 5- Específico para INFO,

tão voltados a Rec. & Sei (7 A e 8Al e uma voltada para Tre & Des (1 OA) o que

lidifica as posições teóricas aqui enunciadas e complementam as apresentadas

Quadro Teórico (Cap I). No Fator 4 - Específico para ADM, o mesmo fato se

'pete para Rec. & SeI.

Interessante é analisar as demais variáveis no Fator 3 - Específico para

ER onde há uma forte correlação com Produtividade e Qualidade (14E e 15E)

orno um alerta do emprego de programas de INTEGRAÇÃO para a mudança

uttural do novo empregado com vistas a estes dois itens.

Constatamos então uma lógica bastante razoável na classificação das

ariáveis no fator, as cargas fatoriais e o próprio nome do Fator, que refletem de

neira transparente a realidade empresarial.

o FA rOR 10 - INFORMAÇÕES SINDICAIS, tem um altissimo grau de

rreJação com as variáveis 23C( 0.90), 23EW.881 e 23A(0.81 I e vem de encontro

'com o obtido por ALBUQUERQUE (1987: 149) quando diz: "o Fator 3, RELACÕES

' •.DE TRABALHO, apresenta variáveis bastante associadas a ele, o que demonstra,

de certa forma, uma preocupação específica e cada vez mais crescente das

empresas, no Brasil, no trato com questões vinculadas às relações no trabalho ... ":

Nos itens Específicos, em INFO obtemos o Fator 6 - ORGANIZAÇÃO de

transações em SEG/SAUD OCUP, com forte correlação com a variável 23A-

Negociações Sindicais (0.70); em ADM obtemos o Fator 7 - INFORMAÇÕES NO

TRABALHO, onde a variável23C atinge 0.75 na correlação; e, finalmente no nível

OPER temos o Fator 6 - METODOS EM "SATISFICING PLANNING", onde a

variável 23E mantém a faixa de 0.70. Nestes três fatores ou casos, as variáveis

mencionadas são a cabeça da classificação.

As quatro técnicas OMIS estão presentes nos fatores acima, e na área

sindical estão bastante consagradas, sendo citadas, por exemplo, no programa

de instauração do socialismo em âmbito universal, promulgado na 111Internacional,

onde, segundo CÂNDIDO FILHO (1982: 61) cabia ao Congresso Mundial (que)

"Decidia sobre as questões relativas ao programa, à tática, à organização e à

atividade da Internacional. "
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o FA TOR 11 - INFORMAÇÃO NA QUALIDADE, sob o aspecto GERAh
setem forte correlação com suas variáveis 15C, 15E e 15A ( todos com carga aCini

de 0.70), a demonstrar a necessidade de uma rede de comunicações altament
{-

eficiente se a empresa deseja mais QUALIDADE e um aumento de PDOUTIVIDAD~

que também aparece como variável mas com uma menor força de correlaçª'

(0.42). A técnica OMIS é completada quando analisamos os Fatores Específico~,'
. ~'

ou seja, o Fator 3 - METODOS INDIVIDUAIS DE QUALIDADE & PRODUTIVIDAD.

para INFO; o Fator 3 - SISTEMAS DE TRANSAÇÃO para ADM ( já citado com"~

Fator Geral 1 - Organização formal dos programas de T&D&R); e o Fator 3':,

ORGANIZAÇÃO DE "FEEDBACK"PARA MUDANÇA para OPER (também já cital

com o Fator Geral 9 - Sistemas de Integração). Tanto a nível Geral comb

Específico as Cargas Fatoriais ficaram acima de 0.70, chegando a 0.82

variável que trata da Qualidade em ADM.

"A qualidade de um artigo é, na melhor das hipóteses, igual à qualidad

do pior material que entra em sua fabricação.", conforme o curso de Supervisão

do SESI (1974: 52); do ponto de vista da coerência interna da estrutura de fatores

variáveis obtida da análise fatorial, podemos considerar que estes 4 fatores

apresentam as cargas fatorias mais equilibradas, tanto sob o aspecto Geral como

Específico. BAKER e TAVISH( 1978: 4), afirmam que: " ... se eliminarmos as
diferenças de qualidade de nossas considerações, as condições que definem tã

mercado também definem a espécie única de concorrência que pode ocorrer nele

ou seja, a concorréncia de preços."

Percebe-se na análise fatorial a forte correlação entre as variáveis e o

fatores encontrados, principalmente para as empresas

LUBBEN(1989: 85) pretenedem "Melhorar a qualidade (que)

importante para conseguir um melhor nível de desempenho em um sistema d~

produção. ( ... ) O sucesso da administração moderna em integrar completamenf

a qualidade na produção, requer o reconhecimento de que as funções d .

qualidade e produção se rnterconetarn-s a aceitação de que prevenir é

ferramenta mais poderosa -- e menos cara --- do que corrigir."

Ora, a integração dos Recursos Humanos com a QUALIDADE através q
uso da INFORMÁTICA é uma questão comportamental e instrumental. Em arnbé

poderemos utilizar as técnicas de OMIS.
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Cada variável está associada a um fator apenas, em função de sua

maior carga no respectivo fator, e, da coerência da estrutura dos resultados com

o Quadro Teórico apresentado no Capítulo I, que é o referêncial conceitual. Ora,

FATOR 12 - INFORMAÇÃO EM DESLIGAMENTO ( aspecto GERAL) é

ormado pelas variáveis 24C, 24A e 26E, que possuem uma fortíssima correlação

com o Fator 12, (0,93/ 0,91 e 0,89 respectivamente). Esta correlação pode

emonstrar a preocupação de Recursos Humanos com a ética da separação do

empregado da empresa, sem traumas, vinganças ou resentimentos.

TOLEDO ( 1982: 84) afirma que "Recursos Humanos, naquilo que

.concerne a seu cabedal de técnicas, pode, como todo conunto de técnicas, ser

. utilizado dentro de um direcionamento ético justo ou injusto.", que continua. logo

em seguida a dizer: "Da parte dos estudiosos de Recursos Humanos sería

benéfico o exerctcro da coragem de buscarem no pensamento filosófico e científico

subsídios para o enriquecimento de seus trabalhos." Podemos confirmar este

posicionamento ético e até filosófico, ao analisarmos os fatores específicos.

Em INFO, o Fator 8 -INFORMAÇÕES DE VALORES EM AFASTAMENTO

é formado pelas variáveis 24A e 25A, com razoável carga fatorial e que detalham

"incentivos a demissão voluntária e semelhantes "e "planos de pensão e

complementação de valores", quando apresentadas no questionário. Em ADM, o

Fator 8 - ORGANIZAÇÃO EM SAU/SEG OCUPACIONAL, envolve-se com a

variável 28C, que no questionário procura o nível" dos programas de lazer,

companheirismo, clube, grêmio e semelhantes", que permitem o empregado a

participarem da cultura da empresa, transmitindo-lhe o sentimento de pertencer

e o de segurança de emprego. Em OPER, o Fator 7 - ORGANIZAÇÃO DE

POlÍTICAS PRÓ-ATIVAS tem o seu nome originado das variáveis 8E e 28E, cujo

. poder de correlação, através das cargas fatoriais, pode ser considerado médio.

A variável que nos interessa, possui um poder de explicação relativamente menor

( é a 24E), o que pode induzir a urna, conclusã, que a nível operacional, pela

quantidade de oferta de mão de obra, os planos de desligamento são abandonados

ou muito pouco utilizados. O motivo, conhecido pelos executivos de RH, é

explorado por ANTUNES & NOGUEIRA ( 1982: 99) ao afirmarem que: " ... :além da

violência patronal e policial que se desencadeia sobre os trabalhadores quando

estes procuram novas formas de organização, e da existência de uma legislação

trabalhista francamente favorável aos patrões, existe também uma alta rotatividade

da mão-de-obra, oriunda do FGTS."
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Os fatores encontram-se ordenados de acordo, vale repetir, com a
,

própria listagem do programa SPSS, baseados nos valores decrescentes do:

AUTO-VALOR (conhecido também como "eingenvalue), que relaciona o pOder de'

explicação do fator em relação às respectivas variáveis. Desta forma obtemos o
!l

- SISTEMAS EM SEGURANCA NO TRABALHO. As variáveis 26C'
# , .~

FATOR 13

26A e 26E possuem uma carga fatorial de 0,90, 0,89 e 0,84, que consideramos de:

altissimo grau para formar a correlação com o nome do fator, pois envolve, no"

questionário, o "aspecto de saúde, higiêne, medicina e segurança no trabalho".

"Quando a maioria das pessoas se encontra com alguma ameaça ao seu';

bem-estar, faz o que for necessário para evitar o dissabor. A ameaça pode surgirf

apenas de fatores evidentes, como: a) condições perigosas de trabalho, Que;

ameaçam a SEGURANÇA FíSICA; e, (... ).E' certo que a busca de segurança varia

de um momento a outro, e de pessoa para pessoa.", conforme MINICUCCI

(1987: 191 I. O reconhecimento deste fato pelos profissionais de RH, inclusive na

verificação do ambiente de trabalho nos CPDs (ventilação. temperatura, ruídos, .

emissão de raios, etc), levam ao fator ESPECíFICO de INFO n. 6 - ORGANIZACÃO.

NAS TRANSAÇÕES EM SEG/SAUD OCUPACIONAL, (ver capo I-item 9.2.2 letra,

i, que trata da definição de TRANSAÇÃO, sob o ponto de vista do Quadro'
.,'

Teórico); este mesmo reconhecimento da necessidade de SEG~RANÇA permite

analisar o Fator Específico para ADM n. 7 -INFORMAÇÕES NO TRABALHO, onde.

as variáveis componentes extendem esta dimensão as negociações sind Icais~'

que já apresentam em seu rol de reivindicações, assuntos de SEGURANÇA, tantd~;

física como psicológica.

Por fim, complementando a tríade específica, temos o fator 6 _MÉTOD09' o

EM "SATISFICING PLANNING" para o nível OPER, que revela através de uma

carga fatorial média, uma correlação que permite dizer que o "BOM"é apresentado

neste nível (operacional, isto é, para os empregados de nível mais baixo), em

relação a planos de saúde (26E), aposent,adoria (25E) e mesmo nas negociaçõe~:

sindicais (23E), conforme podemos constatar nas variáveis mencionadas.

As técnicas de OMIS entretanto estão presentes nesta análise Idos ~f,

fatores) o que permite considerar que os Recursos Humanos podem integrar-s~ ,
f ' ~.

através das mesmas com qualquer área da empresa, inclusive a de nosso estudo.,
..~ -

ou seja INFORMÁTICA (INFO).
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No questionário da pesquisa as questões 19 e 20 referem-se aos

.sistemas de remuneração ou incentivos salariais"e aos "programas de benefícios

,'fringe benefits)", respectivamente, dentro da UNAN SAL (AD) e BEN(QVT). As

riáveis que formam a questão 20 (20C,20E e 20A) tiveram altíssima carga

torial o que leva a terem uma forte correlação com o FA TOR 14,- ORGANIZAÇÃO

EM BENEFíCIOS; entretanto, as variáveis que formam a questão 19 (19C, 19A

19E) tiveram cargas fatoriais apenas regulares originando o FA TOR 20 -

,.SISTEMAS CRIATIVOS DE INCENTIVOS; ambos os fatores são considerados no

,aspecto Geral.Analisemos agora os dois sob os aspectos ESPECíFICOS dos

Para o FATOR 14 GERAL verificamos em: 1IINFO: Fator 9 - SISTEMAS

PARA MUDANÇAS POR OMPs leva a conclusão que a organização de benefícios

diferenciados (20A) exige uma estrutura de Avaliação de Desempenho baseada

em APO(Administração por Objetivos) ou, pelo menos, em Objetivos, Metas e

Projetos, para Que de fato ocorra MUDANÇAS na empresa. 2) ADM: Fator 9 -

INFORMAÇÕES PRÓ-ATIVAS EM BENEFíCIOS, onde graças a uma carga fatorial

maior, a correlação entre as variáveis e o nome do fator pode ser considerada bem

próxima do forte (0.77); estas variáveis (20C e BC) exigem um processo de

INFORMAÇÕES Que consideramos, devido as características das políticas de

Recursos Humanos, pró-ativas, conforme o item 9.2.2 - Abstração na pró-

atividade, de nosso Quadro Teórico; 3) OPER: Fator 8: MÉTODOS DE INOVAÇÃO

NO TRABALHO, tem seu nome formado graças a forte correlação (0.79) entre a

variável principal Que a compõe ( 20E) e a dimensão em análise, dentro do nosso

Quadro teórico, já citado.

Para o FATOR 20 GERAL verificamos em: 1) INFO: FATOR 6 -

ORGANIZAÇÃO NAS TRANSAÇÕES EM SEG/SAUD OCUPACIONAL, cujo nome

é obtido das fortes correlações mantidas pelas variáveis 23A e 26A, já analisadas

nos Fatores Gerais 10 e 13, respectivamente; 2) ADM: FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO

DE VALORES, cujo nome já foi explicado nos Fatores 3 e 6 gerais; 3) OPER:

FATOR 1 - SISTEMAS DE COMUNICACÕES, também analisado nos fartores

gerais 2 e 3.

Uma costante é o encontro das técnicas de Organização, Métodos,

Informação e Sistemas (OMIS) na composição da dimensão do problema de

integração entre os Recursos Humanos e suas áreas com a empresa como um

todo. e. em oarticular. com INFO.
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Na UNAN REC/SEL/RECO o Questionário apresenta as

RECOLOCAÇÃO/OUTPLACEMENT) e 9(DEMISSÕES NO RAMO), que dão orige

as variáveis do FA rOR 15 - INFORMAÇÃO DE COMPETITIVIDADE ( questão ~

e ao FA rOR 16 - MÉTODOS DE RECOLOCAÇÃO(OUTPLACEMENT). nom~

obtidos graças a uma forte correlação, advinda de cargas fatoriais entre o. 75:é
0.88. Estes fatores são os Gerais.

No nosso Quadro Teórico, ao analisarmos COMPETITIVIDADE, citam~

ALBUQUERQUE, e o fato da relação com desempenho, eficiência

criatividade, inovação e participação (item 9.1.1, letra f). Tanto o

demissões como os métodos de recolocação podem ser, para a concorrência'.' ~

fortes indicadores para uso da INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL

JO G OS D E EM PRESA E C ENÁ RlOS FUTU ROS ( ITE M 9.2. 5, Iet ra s a) e

Quadro Teórico- Capo I)

Sob o aspecto de fatores específicos e sua interrelação ou transaçãg

com os gerais, percebemos que os mesmos mantém uma relação dentro das

políticas tradicionais de Recursos Humanos. Assim, no aspecto 1) INFO, temos.

para o Fator Geral 15, uma composição com o Fator Específico 7-0RGANIZAÇÃO·

SOCIAL NO QUADRO DE PESSOAL que une-se ao Fator Específico 4 - SISTEMAS:
. ';!

DE PAPÉIS NO TRABALHO, correspondente ao Fator Geral 16. As políticas,
;.

tradicionais de RH cotejam a DESCRiÇÃO DE CARGOS (Papéis) e as:

DEMONSTRAÇÕES SOCIAIS(Quadro de Pessoal), de uma formalidade que se',
.a

inicia na UNAN REC/SEL/RECO. Alertamos para o fato que o Fator específico 4,

já foi estudado no Fator Geral 5, permanecendo os mesmos comentários. O fator','

específico 7, apresentou cargas fatoriais nas suas variáveis (9A e 4A) elevadas,;;'
~

o que permite afirmar a existência de uma coerência entre todos os

apresentados.

No aspecto 2) ADM, para o fator principal 15, temos o fator específico e

de apoio número 6 - MÉTODOS PARTICIPATIVOS, já comentado no Fator Geral.:.

2. O mesmo fato ocorre para o fator principal 16, onde o fator específico é o de~

número 9 -INFORMAÇÕES PRÓ-ATIVAS EM BENEFíCIOS, analisado há pouco:~~:

no Fator Geral 14. No aspecto 3) OPER, o mesmo fato ocorre, isto é, para o 15,)."'"

o fator específico 1- SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES já foi analisado nos fatores

2 e 3; para o 16, o fatore específico 7 - ORGANIZAÇÃO DE POLíTICAS PRÓ- .~

ATIVAS, também foi analisado nos fatores gerais 8 e 12, nada havendo há

acrescentar.



IH QUADRO ESTATISTICO 311

Os inúmeros manuais de empresa citados no Quadro Teórico ,

_~.cac:p.nvolvemas idéias, conceitos e políticas de Recursos Humanos, permitindo,

ravés da interpretação dos mesmos, analisar os Fatores resultantes da Análise

rial de forma solitária, dois a dois ou até em grupos, conforme as necessidades

pesquisador. Além dos dois casos anteriores, temos o FATOR 17

ISTEMAS DE "FEEDBACK " PROFISSIONAL e o FATOR 21 - SISTEMA

SICOSSOCIAL E AMBIENTE. Ambos os fatores são GERAIS, isto é analisam

FO, ADM e OPER conjuntamente. As cargas fatoriais das variáveis que dão

rigem aos nomes possuem uma razoável correlação com os fatores e seus

mes; entretanto, buscamos na teoria apresentada subsídios para complementar

posição. Assim, é interessante notar o item 9.1.1 letra j) sobre sistema

sicossocial onde "a morai ... desenvolvida no ambiente organizacional ... são

influenciadas pela tecnologia, ... ", além do item 9.2.4Ietra c) sobre "feedback"

nde há a conclusão que "todo feedback não deixa de ser uma avaliação do que

está acontecendo".

As variáveis destes dois fatores completam-se com assuntos como o

Levantamento de Necessidades de Treinamento & Desenvolvimento (17C e 17E),

Planos de Carreira (11 C, 11 E e 11 A) e Reciclagem ( 13C, 13E e 13A), assuntos

. debatidos detalhadamente no Cap I - Quadro Teórico, item 8.1.1 - Análise de

Normas e Manuais de RH.

Estes dois Fatores Gerais, possuem como apoio e resultado das variáveis,

fatores específicos, também já vistos e estudados, alguns momentos atrás. A

linha de atuação das mesmas variáveis, com poucas, raras ou até nenhuma

discrepância mantêm-se as mesmas, tendo em vista o item 5) DIMENSÕES E

DEFINiÇÕES OPERACIONAIS E EPISTEMOLÓGICAS ( Quadro Teórico- Capítulo

I) e, principalmente o PENSAMENTO SISTÊMICO/INTERATIVO ( letra a, do item

5) e demais comentários acadêmicos.

Pa ra constar, para o Fator Gêral 17, temos os fato res específicos, em

INFO, 3- MÉTODOS INDIVIDUAIS DE QUALIDADE & PRODUTIVIDADE; para

ADM, 1~ORGANIZAÇÃO DE VALORES; 6. para OPER, 2~MÉTODOS DE MEDiÇÃO

PARA AVALIAÇÃO. Para o Fator Geral 21, em INFO, o mesmo Fator 3 é

encontrado; para ADM, temos 3 - SISTEMAS DE TRANSAÇÃO e para INFO,

temos o 3- ORGANIZAÇÃO DE "FEEDBACK"PARA MUDANÇAS, todos eles já

detalhados, como informado anteriormente.
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o FATOR 18 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DE PESSOAL poderia sef
considerado uma complementação ou pelo menos uma continuação do Fator 5:!

SISTEMAS DE QUADRO DE PESSOAL. Inclusive eles possuem em comum os

fatores específicos de INFO ( Fator 4- Sistemas de Papéis no Trabalho) e OPER, _

( Fator 4 - Sistema Competitivo em Recursos Humanos). A difereça está no Fator;

específico em ADM número 10 - ORGANIZAÇÃO DIMENSIONAL DE PESSOAL,:

que, entretanto não apresenta novidades dentro do quadro geral de fatores, Que

vem de encontro com os resultados de ALBUQUERQUE (1987: 156) na manutençà6

de uma certa coerência, como também já mencionado.

Esta pequena diferença entre os Fatores Gerais 18 e 5, pode

captada como o alegado por ALBUQUERQUE em continuação dos seus

comentários na página citada, ou seja: "Até mesmo os problemas decorrentes de-

um mal dimensionamento do quadro de pessoal (ociosidade ou falta de mão-de':

obra) geram pressões dentro da organização, afetando conseqüentemente, 0',

clima de trabalho, pois geram insatisfações nos empregados."

Teoricamente. é o DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL que torna possível

o estabelecimento de uma série de técnicas de motivação, delegação e
semelhantes, entre elas a organização para a produtividade e qualidade atr avés.]

por exemplo, das Células Produtivas, identificadas por BEZERRA (1990: 25)i

como "Um agrupamento de máquinas que fabrica uma família de peças corri
v.,

similaridade de processo e/ou geometria do bruto ao acabado, sem estoque

intermediário, com operadores responsáveis pela produção, qualidadej

coordenação, organização e melhoramentos", sendo

operadores geralmente é um ou dois e no máximo 5 ou seis. Este número tem qu~ .

manter-se baixo, devido ao fato, como alega BERNARDES ( 1991: 113) "quando

o número de membros ultrapassa 12 ou 15, a heterogeneidade torna difícil o

consenso de metas e a comunicação interpessoal se reduz, pois as possibilidade~'.
-'

de interações de todos para todos aumenta exponencialmente com a quantidade
·1 :.

de pessoas. "

i

'I
i

A carga fatorial do Fator 18 específico para ADM pode ser considerad

alta (0.76), indicando que esta variável (3C) tem uma forte correlação, tornand_

o nome um catalizador de todos os demais fatores específicos deste grupo d
análise.
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O FATOR 19 - INFORMAÇÃO EFETIVA DA QUALIDADE DE VIDA tem

sua origem no questionário (questão 21) que desemboca na variável que possui

uma correlação média (entre 0.67 e 0.75). Não há uma variável intensamente

correlacionada com o fator como poderia se esperar, porque na realidade a

ualidade de Vida do trabalhador em geral, e em particular do brasileiro, é baixa.

LlNDEMANN (1993: 77) afirma que" Até nas pequenas empresas pode-

observar que os funcionários são encarados como objetos, e não como

pessoas. O sentimento de anonimato, a consciência de não ser nada mais do que

um número, representa uma carga. O local de trabalho passa a ser um mal

necessário". Esta opinião complementa-se pelo item 9.2 - Enfoque Sistêmico no

Comportamento Humano, do nosso Quadro Teórico e pelas técnicas de descrição,

definição e registro de comportamentos, conforme MOTTA FAGUNDES (1981:

64) , empregadas nas empresas através da "observação direta e registro de

comportamento (com o uso) das técnicas de registro cursivo, de evento, de

duração, a intervalos e por amostragem de tempo, ou então. de técnicas mistas

que combinam algumas destas."

O Fator 20 - SISTEMAS CRIATIVOS DE INCENTIVOS, já observado por

nós é complementado por este fator, na medida que as variáveis deixam entender

que o item salários tem um relevância na qualidade de vida do empregado, fato

incotestável em períodOS inflacionários que ocorreram e ainda ocorrem durante

os períodOS pesquisados. Neste fator 20, como no fator 19, temos os mesmos

fatores específicos, ou seja, 1) INFO, Fator 6 - ORGANIZAÇÃO NAS TRANSAÇÕES

EM SEG/SAUD OCUPACIONAL; em 2) ADM, Fator 1 - ORGANIZAÇÃO DE

VALORES, e em 3) OPER, Fator 1 - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO.

Há uma determinada lógica nestes pontos em comum, pois a efetividade

da Qualidade de Vida do empregado é dependente destes fatores secundários,

comum aos Fatores 19 e 20 (Geral). Entretanto ambos os fatores estão atuando

nos itens Criatividade e Transaciona1idade, que nos permite correlacionar o

assunto a forma de pensamento, que segundo DE CONTO ( 1976: 21) "Falamos

aqui no pensamento criador e pessoal, não no pensamento esquemático, que é

mero psitacismo feito de aprendizado escolar mais ou menos automático ou de

reflexos verbais consdicionados pelo meio ambiente social repassado de lugares

comuns e preconceitos repressivos." Conclusão: uma melhor QVT exige um

pensamento criadore uma forma de agir pró-ativa.
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o último FA rOR, de número 22 (GERAL) - ORGANIZAÇÃO

PRODUTIVIDADE, apresenta três (3) variáveis com pequena correlação, sendQ

duas (2) negativas (14E: 0.54; 6A: - 0.40; e, 5A: -0,39) Que nos leva a deduz{,

Que a uma produtividade baixa, reduz as oportunidades de trabalho e:

co nse que nternerite as fontes alternativas para Recrutamento e Seleção, como

induzem as duas variáveis negativas.

Convém lembrar Que o Fator Geral 21 - SISTEMA PSICOSSOCIAL E
AMBIENTE há pouco analisado possui os mesmos fatores específicos Que o Fator

22, ora em estudo. Desta forma, remetemos o leitor interessado para aquele fator;

e nos propomos a pensar um pouco mais na PRODUTIVIDADE

organização, tanto sob o enfoque do nosso Quadro Te ór ic o . como sob

palavras de MORAES NETO (1989: 120) "Para Marx, a divisão parcelar do'

trabalho é superada tecnicamente pela maquin árra. e reproduzida socialmente'

como uma negação da forma social às potencialidades sociais geradas pela

estrutura técruc a.t , .. ) Em uma palavra, trata-se de Que a div is âo caouausra do

trabalho, ou o processo de trabalho sob o capitalismo, determina-se
\

fundamentalmente pela ação do capital no sentido do controle e da dominação,-

não sendo a forma mais eficiente de produção em geral, mas a forma mais.

eficiente para o capital. Como desdobramento, a sociedade sccialista, ao abolir]:'

a dominação do capital, efetua ( ou deveria efetuar) a negação das bases.'
"

t.materiais do capitalismo, aumentando inclusive a PRODUTIVIDADE
TRABALHO ( grifo nosso)."

A história prova que estes argumentos não conseguem se sustentar, não:

cabendo nesta tese um aprofundamento da questão por não ser este objetivol ~

Entretanto, vale a apresentacão da busca da PRODUTIVIDADE DO TRABALHO:

seja sob MARX, TAYLOR ou FORD ou mesmo IACOCCA ou MORITA, pois'

indiscutivelmente há uma tendência nova nas políticas de Recursos Humanos de. '
~.

buscar a mesma, de implantar, de fazer a sua manutenção e de implementar o seu"

crescimento, principalmente com a introdução de equipamentos informatizados,

seja a nível de escritórios (Automação) ou seja a nível de fábrica ( Hob ct izac ãof

Logicamente as técnicas mais vantajosas para isto são as originadas d

aplicação de Organização, Métodos, Informação e Sistemas, como

observado nos fatores anteriores, sejam a nível Geral ou Específicos.
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2) MUDANÇAS NO AMBIENTE EXTERNOCAe)"ATUAL"

•• A característica básica do capitalismo é o dinamismo

, cnológico, que ocasiona periodicamente transformações revolucionárias dos

rocessos de trabalho, da organização da produção e das normas de consumo."

PAUL SINGER (1987: 85)

Para o Ambiente Externo (Ae) foram efetuadas mais duast Z) análises

fatoriais GERAIS,ou seja o questionário resultou num envolvimento com 75

setenta e cinco) variáveis no nível atual (perfodo de 1980/1990), representadas

A ou a para INFORMÁTICA, tratada também por INFO,

C ou c para ADMINISTRAÇÃO, tratada também por ADM, e

E ou e para OPERACIONAL, tratada também por OPER,

que determinaram:

I.a) com o índice de explicação da variância total de 81.5%.

a extração de 22 fatores;

Obs: Ver QUADRO 3.6 - ESTRUTURA DOS 22 FATORES EXTERNOS

(Ae) GERAIS E ATUAIS COM SUAS 75 VARIÁVEIS COMPONENTES; e,

I.b) com o índice de explicação da variância total de 69,3%.

a extração de 15 fatores .
.,

Ob s: Ver QUADRO 3.7- ESTRUTURA DOS 15 FATORES EXTERNOS

(Ae) GERAIS E ATUAIS COM SUAS 75 VARIÁVEIS COMPONENTES.



Ae = FATOR 9- ORGANIZACÃO PRÓ-ATIVA PARA O

PROFISSIONAL DE OMIS OPOM (SEG/SAUD OCUP)

Ae = FATOR 12 - MÉTODOS DE RECRUTAMENTO & SELEÇÃOl

NA CONCORRÊNCIA - MRSC" (REC/SEL/RECO 'i;'
Ae = FATOR 22 - INFORMACÃO DE VALORES PESSOAL E,"

PROFIS. PARA DESENVOLVIMENTO- IVPD" (TRE/DES/RECIJ . ''',

Ae = FATOR 4 - SISTEMA POLíTICO-SOCIAL-SINDICAL-

SPSS (SEG/SAUD OCUP)

de apoio, ou como secundárias, a análise fatorial GERAL. Temos assim:

.• Para o AMBIENTE EXTERNO (Ae ) analisando-se 25 variáveis para

cada agente (INFO, ADM e OPER), extraímos 26 FATORES assim distribuídos:

a) para variância total explicada de 67.0%. 9 fatores;

b) para variância total explicada de 65,5%, 9 fatores; e.

c) para variância total explicada de 62,8%. 8 fatores,

todos apresentados no QUADRO 3.8 - ESTRUTURA DOS 26 FATORES

EXTERNOS (Ael ESPECíFICOS E ATUAIS COM SUAS 75 VARIÁVEIS

COMPONENTES (25 PARA CADA AGENTE -INFO/ADM/OPERl SENDO 9

FATORES PARA INFO. 9 PARA ADM E 8 PARA OPER, ficando estabelecido.
para fins de padronização que:

---- 4 (quatro) letras maíusculas representam o Ae (Ambiente Externo

ATUAL);e,se acompanhadas de ( .•) representam o Ae" (Ambiente Externo FUTURO),

Fica padronizado também. para fins da avaliação das hipóteses através

de análise fatorial. tanto geral como específica. que:

---- a primeira letra representa a possível TÉCNICA empregada na

integração do FATOR encontrado com o AGENTE, dentro das UNIDADES DE

ANÁLISE - UNAN específicas. como os exemplos a seguir:
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Da mesma forma que no Ambiente Interno, há no Ambiente Externo

uma variedade de fatores, resultante de um questionário dirigido e respondido de

uma forma que consideramos profissional e conscientemente, fato que permitiu

que os nomes dos fatores surgissem expontâneamente, sem critérios pré-

. definidos e universais; assim, a denominação nasce, numa possível ordem

hierárquica,

a) das próprias questões e suas consequentes variáveis;

b) dos conceitos teóricos registrados no capítulo sobre o assunto;

c) da bagagem e vivência profissional do pesquisador; e,

d) das análises das cargas fatoriais mais altas que compõem o fator,

e, em casos de dúvidas,

e) do "e xp er t " em estatística que acompanhou/orientou os trabalhos.

Nas páginas seguintes apresentamos os QUADROS mencionados até o

presente no texto sobre 2- Mudanças no Ambiente Externo (Ae) Atuais, ou seja:

QUADRO 3.6- ESTRUTURA DOS 22 FA TORES EXTERNOS (Ae)

GERAIS E ATUAIS (1980/1990) COM SUAS 75 VARIA VEIS

COMPONENTES(Resultante da análise fatoria/): pgs.318/319.

(Ver Anexo 24 - Pgs. 898 à 905).

QUADRO 3. 7- ESTRUTURA DOS 15 FA TORES EXTERNOS (A e) GERA IS

E ATUAIS COM SUAS 75 VARIAVEIS COMPONENTES (Resultante da análise

tetorist): pgs.320/321. (Ver Anexo 24 Pg. 906).
.1

QUADRO 3.8- ESTRUTURA DOS 26 FA TORES EXTERNOS (Ae)

ESPECíFICOS E A TUAIS COM SUAS 75 VARIAVEIS COMPONENTES, SENDO

9 FA TORES PARA INFO, 9 PARA ADM E 8 PARA OPER, SENDO 25 PARA

CADA A GENTE (Resultante da análise tetoriet): pgs. 322/323/324.

(Ver Anexo 24 - Pgs 914 a 920).
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FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA & SEG/SAÚD OCUPACIONAL - OESO

_90
.89
.88

.80

.77

.73

QUADRO 3.6- ESTRUTURA DOS 22 FA TORES GERAIS, NO PERí

A TUA L E NO AMBIENTE EXTERNO (Ae) COM SUAS 75 VARIÁ

COMPONENTES (Resultante da análise tetorisl),

FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

QS2A
QS2C
QS2E
QS1C

QS1A

QS1 E

TAXA DESEMPR ALTERA PROGRAMAS DE SEG/SAUD OCUP EM INFO
TAXA DESEMPREGO ALTERA PROGR SEG/SAÚD OCUPAC EM ADM
TAXA DE DESEMPREGO AL T. PROG. DE SEG/SAÚDE OCUP EM OPER
TENDENCIAS RETRA/EXPANSÃO ECONOMIA INFLUENCIA PROGRAMAS
DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL EM ADM
TENDENCIAS DE RETRACÃOíEXPANSÃO DA ECONOMIA INFLUENCIA
PROGRA DE SEG/SAÚDE OCUP.EM INFO
TENDENCIAS DE RETRACÃO/EXPANSÃO DA ECONOMIA INFLUENCIA
PROGR DE SEG/SAÚD O·CUP EM OPER

FATOR 2 - MÉTODOS EM PESQ & DESENV EM SEG/SAÚD OCUPAC - MSSO

OSOA INVESTIMENTO EM PES & DES P; SEGiSAUD OCUP EM INFO
QSOC INVESTIM. PES & DES P' SEG/SAUD OCUP EM ADM
QSOE INVESTIMPES&DES p. SEG.SAUD OCUP EM OPER
QS4C ATENCÃO NO CONT DE DOENÇAS PROFIS.EM ADM

.83

.82

.65

.56

FATOR 3- INFORMAÇÃO DE MUDANÇAS COMPORTAMENT AIS EM 550- ISSO

Q40C ATUAL/lACÃO POLlTlCO-SOCI-SINDIC. DOS RH EM ADM
040A ATUAL/lAtÃO POLÍT.-SOCIAL-SINDIAL DOS RH EM INFO
040E ATUAL/lACÃO POLiTlCO-SOCIAL-SINDICALDOS RH EM OPER
045E VALOR ECONÔMICO ATIVIDADE DE OMIS EM OPER

.80

.77

.75

.57

OS3C MUDANCAS COMPORTAM EM SEG/SAÚD INFLUEN ATIVID EM ADM .83
OS3E MUDAN COMPORTAMENTAIS EM SEGiSAÚD INFL ATIVID EM OPER .82
QS3A MUD COMPORTAMENTAIS EM SEG/SAÚD INFLUENCIAM ATIV EM INFO .80
QS4A ATENCÃO NO CONTROLE DE DOENCAS PROFISSIONAIS EM INFO .52
Q54E ATENtÃO NO CONTROLE DE DOENÇAS PROFISSIONAIS EM OPER .41

FATOR 4 - SISTEMA POllTlCO-SOCIAL-SINDICAL SPSS

FATOR 5 - MÉTODOS NAS MUDANÇAS TECNOLÔGICAS -MMTE

039E T&D&R ACOMPANHA MUDANCAS TECNOLÔGICAS EM OPER
Q39C T&D&R ACOMPANHA MUDANCAS TECNOLÔGICAS EM ADM
039A T&D&R ACOMPANHA MUDANCAS TECNOLÔGICAS EM INFO
041E VALO PARA DESENVOLVIM. PROFISS. E PESSOAL EM OPER

.83

.63

.53

.47

FATOR 6 - INFORMAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DA POPULAÇÃO E QVT - PQVT

037C ACEIT ACÃO RECOL CRIADOS PELA EMPR EM ADM
037E ACEIT ACÃO REC. CRIADOS PELA EMPR EM OPER
037A ACEITAÇÃO RECOL CRIADOS PELA EMPR EM INFO

.93

.87

.85

Q48C COMPOSICÃO DA POPULACÃO INFLU SALlBEN E OVT DOS RH EM ADM .85
048A COMPOSICÃO DA POPULAtÃO INFLUI NO SALlBEN E OVT RH EM INFO .83
Q48E COMPOSiÇÃO DA POP. INF·LUI SALlBEN E OVT DOS RH EM OPER .81

FATOR 7 - SISTEMAS INTERNOS DE R€COLOCAÇÃO - SIRE

FATOR 8 - INFORMAÇÃO DO PROFIS.DE OMIS NO MERC DE TRABAl.- 10MT

04SA VALOR ECONÔMOMICO DA ATIVIDADE DE OMIS EM INFO
038A VIVÊNCIA E CONHECIMENTO PROFISSIONAL DE OMIS EM INFO
038C VIVÊNCIA E CONHECIMENTO PROFISSIONAL DE OMIS EM ADM
038E VIVÊNCIA E CONHECIMENTO PROFISSIONAL DE OMIS EM OPER
Q45C VALOR ECONÔMICO DA ATIVIDADE DE OMIS EM ADM

.73

.62

.61

.58

.50
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FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

FATOR 9 - ORGANIZAÇÃO PRÓ-ATIVA PARA PROFISSIONAL DE OMIS
Q46C OFERTAS DE SALlBEN PARA PROFISSIONAL DE OMIS EM ADM
Q46E OFERTAS DE SALlBEN PARA PROFISSIONAL DE OMIS EM OPER
Q46A OFERTAS DE SALlBEN PARA PROFISSIONAL DE OMIS EM INFO

FATOR 10 -INFORMACÃO NA EVOLUCÃO DO MOVIMENTO SINDICAL
Q44C EVOLUCÃO MÓVIMENTO SINDICAL EM ADM
Q44A EVOLUÇÃO MOVIMENTO SINDICAL EM INFO
Q44E EVOLUÇÃO MOVIMENTO SINDICAL EM OPER

FATOR 11 -INFORMACÁO SOBRE ECOLOGIA
Q49C ECOLOGIA INFLUENCIA ATIVIDADES EM ADM
Q49E ECOLOGIA INFLUENCIA ATIVIDADES EM OPER
Q49A ECOLOGIA INFLUENCIA ATIVIDADES EM INFO

FATOR 12 - MÉTODOS DE RECRUT & SelEÇÃO NA CONCORRENCIA- MRSC
Q35C CONCORR~NCIA UTILlSA R&S&R AVANCADO EM ADM
Q35E CONCORR~NCIA UTILlSA R&S&R AVAN'CADO EM OPER
Q35A CONCORRt:NCIA UTILlSA R&S&R AVANÇADO EM INFO

FATOR 13 - ORGANIZACÃO NA DEMANDA DE PESSOAL TÉCNICO
Q33C AUMENTO DA DEMANDA PESSOAL TÉCNICO EM ADM
Q33E AUMENTO DA DEMANDA PESSOAL TÉCNICO EM OPER
Q33A AUMENTO DA DEMANDA PESSOAL TÉCNICO EM INFO

FATOR 14 - INFORMACÁO NO REC&SEl&RECOl DO PROFIS DE OMIS
Q36C TENDt:NCIA NÓ R&S&R DE PROFISSIONAIS DE OMIS PARA ADM
035A TENDt:NCIA NO R&S&R DE PROFISSIONAIS DE OMIS PARA INFO
Q36E TENDt:NCIA NO R&S&R DE PROFISSIONAIS DE OMIS PARA OPER

FATOR 15 - SISTEMA DE ATUAlIZACÃO DO PROFISSIONAL DE OMIS
Q42C ATUALlZACÃO EXTERNA PROFISSIONAL DE OMIS EM ADM
Q42E ATUALIZAÇÃO EXTERNA PROFISSIONAL DE OMIS EM OPER
Q42A ATUALIZAÇÃO EXTERNA PROFISSIONAL DE OMIS EM INFO

FATOR 16 -INFORMACÃO DA DISPONIBILIDADE DE PROFIS. DE OMIS
Q32C DISPONIBILlDÁDE DE PROFISSIONAIS EM ADM
Q32A DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS EM INFO
Q32E DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS EM OPER

CARGA
FATORIAL

OPOM
_84
.80
_79

IEMS
_78
_75
_66

IECO
_85
.80
.74

.87

.85

.76

ODPT
.85
.85
.77

IRPO
.78
.75
ç;~._-'-

SAPO
.~

.63

.56

IDPO
.82
.75
.71

FATOR 17 - MÉTODOS NA SITUACÃO ECONOMICA MSEC
Q47C ECONOMIA MANIPULA SÁLÁRIOS NO MERCADO DE TRABALHO EM ADM .87
Q47E ECONOMIA MANIPULA SALARIOS NO MERCADO DE TRABALHO EM OPER .83
Q47A ECONOMIA MANIPULA SALÁRIOS NO MERCADO DE TRABALHO EM INFO .58

FATOR 18 - ORGANIZACÃO PARA ABSORCÃO DE MÃO-DE-OBRA
Q34E ABSORCÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALlALlZADA EM OPER
Q34C ABSORCÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALlALlZADA EM ADM
Q34A ABSORÇÃO M-O ESPECIALlALlZADA EM INFO

FATOR 19 - SISTEMAS NA PARTlCIPACÃO INTERNACIONAL EM T&D&R
Q43C PARTICIPACÃO INTERNACION'AL NO T&D&R DE RH EM ADM
Q43A PARTlCIPAéÃo INTERNACIONAL NO T&D&R DE RH EM INFO
Q43E PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL NO T&D&R DE RH EM OPER

FATOR 20 - ORGANIZACÃO NA QUALIDADE DA FORMACÃO TÉCNICA
Q30E QUALIDADE DA'FORMACÃO TÉCNICA FACILlT A 'R&S EM OPER
Q30C QUALIDADE DA FORMAtA0 TÉCNICA FACILITA R&S EM ADM
Q30A QUALIDADE DA FORMAÇÃO TÉCNICA FACILlT A R&S EM INFO

FATOR 21 - MÉTODOS NA FORMACÁO DE BACHAREL E ESPECIALIZA0
Q31A NIVEL FORMACÃO BACHAREL E ESP FACILITA R&S EM INFO
Q31 C NIVEL FORMAtÃO BEL E ESPECIALlZACÀO FACIL R&S EM ADM
Q31 E NIVEL FORMAt BACHAREL E ESP FACILITA R&S EM OPER

- OAMO
.84
.80
.45

SPIT
.85
.75
.60

OQFT
.73
.71
.66

MFBE
.78
.62
.62

FATOR 22 -INFORMACÁO VALORES PESSOAL E PROFIS. PI DESENVOL-IVPD
Q41 C VALORES PARÁ DESENVOLVIMENTO PROF. E PESSOAL EM ADM .64
Q41A VALORES PARA DESENV. PROFISSIONAL E PESSOAL EM INFO .63
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QUADRO 3.7- ESTRUTURA DOS 15 FATORES GERAIS,NO PERíODO

A TUAL E NO AMBIENTE EXTERNO (Ae) E COM SUAS

COMPONENTES (Resultante da análise tetoriet).
75 VARIÁ VE/~.~

FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

CARGA
FATORIAL

FATOR 1 - ATUAlIZACÃO
040A A TUALÍZACÃO POLl-SOCIAL·SIND DOS RH EM INFO .78
040C ATUAlIZAéÃo POLi·sOCIAL-SIND DOS RH EM ADM .74
040E ATUAlIZACÃO POLl-SOCI·SINDI DOS RH EM OPER .72
041E VALORES PI DESENV. PROFISS. E PESSOAL EM OPER .60
041 C VALORES PI DESENV. PROFISSIONAL E PESSOAL EM ADM .60
041A VALORES PI DESENVOLVIMENTO PROF. E PESSOAL EM INFO .59
038A VIVÊNCIA E CONHECIMENTO PROFISSIONAL DE OMIS EM INFO .57
044A EVOLUCÃO MOVIMENTO SINDICAL EM INFO .56
038C VIVÊNCIA E CONHECIMENTO PROFISSIONAL DE OMIS EM ADM .55
044E EVOLUCÃO MOVIMENTO SINDICAL EM OPER .54
038E VI VENCIA E CONHECIM PROFISSIONAL DE OMIS EM OPER .45
044C EVOLUCÃO MOVIMENTO SINDICAL EM ADM .43
04SE V:'LOR'ECONÓMICO ATIVIDADE DE OMIS EM OPER .43
039A T&D&R ACOMPANHA MUDANCAS TECNOLÓGICAS EM INFO .40

FATOR 2 - PROGR DE SEGURANCA/SAÚDE OCUPACIONAL
052A TAXA DE DESEMPREGO AL TERA PROGRAMAS DE

SEGURANCA E SAÚDE OCUPACIONAL EM INFO
052C TAXA DE DESEMPREGO AL TERA PROGRAMAS DE

SEGURANCA E SAÚDE OCUPACIONAL EM ADM
OS2E TAXA DE DESEMPREGO AL TERA PROGRAMAS DE

SEGURANCA E SAÚDE OCUPACIONAL EM OPER
051 C ECONOMIA INFLUENCIA SEGURISAUD OCUPo EM ADM
051A ECONOMIA INFLUENCIA SEGURISAUD OCUPACIONAL EM INFO
051 E ECONOMIA INFLUENCIA SEGURISAUD OCUPACIONAL EM OPER

FATOR 3 . DOENCAS PROFISSIONAIS
054C ATENCÃO NO CONTROLE DE DOENCA PROFIS EM ADM
054A ATEN NO CONT DE DOENCAS PROFisSIONAIS EM INFO
OS4E ATENCÃO NO CONTROLE DE DOENCAS PROFIS EM OPER
050A INVESTIMENTO EM PES & DES PI SEG/SAUD OCUP EM INFO
050C INVESTIM. EM PESOUISA & DES PI SEG/SAUD OCUP EM ADM
050E INVESTIM. EM PES & DESENVOl. PI SEG/SAUD OCUP EM OPER

FATOR 4 - ATUAlIZACÃO EXTERNA DE OMIS
042A ATUAUZACÃO EXTERNA PROFISSIONAL DE OMIS EM INFO
042C ATUAlIZAéÃo EXTERNA PROFISSIONAL DE OMIS EM ADM
045A VALOR ECÓNÓMICO ATIVIDADE DE OMIS EM INFO
045C VALOR ECONÓMICO ATIVIDADE DE OMIS EM ADM
042E ATUALIZAÇÃO EXTERNA PROFISSIONAL DE OMIS EM OPER

FATOR 5· METODOS EM RECR & SEl & TREIN
035E CONCORRÉNCIA UTILlSA R&S&R AVANCAD EM OPER
035C CONCORRÉNCIA UTllISA R&S&R AVANC'ADO EM ADM
035A CONCORRÉNCIA UTllISA R&S& AVANCADO EM INFO
036E TENDÊNCIA NO R&S&R DE PROFISSIO'NAIS OMIS PI OPER
036C TENDENCIA NO R&S&R DE PROFS. OMIS PARA ADM
036A TENDENCIA NO R&S&R DE PROFS. OMIS PARA INFO

FATOR 6 - SALÁRIOS E BENEFíCIOS
046E OFERTAS DE SAl/BEN PARA PROFIS.DE OMIS EM OPER
046C OFERTAS DE SAl/BEN PARA PROFIS.DE OMIS EM ADM
046A OFERTAS DE SAL/BEN PARA PROFIS.DE OMIS EM INFO
047A ECONOMIA MANIPULA SALARIOS NO MERCADO EM INFO
047C ECONOMIA MANIPULA SALÁRIOS NO MERCADO EM ADM

FATOR 7 . MUDANCAS COMPORTAMENTAIS EM SEG E SAÚDE OCUPACIONAL
053C MUDANCAS COMP SEG/SAÚD INFLUENCIA ATIVID. EM ADM .75
053E MUD. NÓ COMPORTAMENTO EM SEG/SAÚD INFL. ATIVID. EM OPER.73
053A MUD. COM SEG/SAÚD INFLUENCIA ATIVIDADES. EM INFO .70
043C PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL NO T&D&R DE RH EM ADM .53

.86

.86

.85

.82

.81

.75

.83

.79

.71

.53

.62

.54

.73

.71

.51

.51

.51

.84 0"-

.82 ~

.69 <.

.59

.51

.41

.80

.77

.70

.55

.41
<>
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FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

FATOR 8 - COMPOSICÃO POPULACÃO
Q48C COMPÓSICÃO DA PÓPUL INFLUI SALlBEN E QVT EM ADM
Q48A COMPOS. ·POPULACÃO INFLUI SALlBEN E QVT EM INFO
Q48E COMPOSiÇÃO POPULAÇÃO INFLUI SALlBEN E QVT EM OPER

FATOR9-RECOLOCACAoINTERNA
Q37C ACEITAéÃo RECOLOCACÃO CRIADOS PELA EMPRSA EM ADM
Q37E ACEITACÃO REC. CRIADOS PELA EMPR EM OPER
Q37A ACEITAÇÃO RECOLOCAÇÃO CRIADOS PELA EMPR EM INF

FATOR 10 - ECOLOGIA
Q49C ECOLOGIA INFLUENCIA ATIVIDADES EM ADM
Q49E ECOLOGIA INFLUENCIA ATIVIDADES EM OPER
Q49A ECOLOGIA INFLUENCIA ATIVIDADES EM INFO

FATOR 11 - DEMANDA PESSOAL TÉCNICO
Q33C AUMENTO DEMANDA PESSOAL TÉCNICO. EM ADM
Q33E AUMENTO DEMANDA PESSOAL TÉC. EM OPER
Q33A AUMENTO DEMANDA PESSOAL TÉC. EM INF

FATOR 12 - TREIN & DES. & REC INTERNACIONAL
Q43E PARTICIPACÃO INTERNACIONAL NO T &D&R DE RH EM OPER
Q39E T &D&R ACOMPANHAMUDANCAS TECNOLÓGICAS EM OPER
Q43A PARTICIPACÃO INTERNACIONAL NO T &D&R DE RH EM INFO
Q39C T &D&R ACOMPANHA MUDANÇAS TECNOLÓGICAS EM ADM

FATOR 13 -FORMACÃO PROFISSIONAL
Q31 E NIVEL FORMACÃO BEL E ESP FACILITA R&S EM OPER
Q31 C NIVEL FORMAéÃo BACHAREL E ESP FACIL R&S EM ADM
Q31 A NIVEL FORMACÃO BEL E ESPECIAL FACIL R&S EM INFO
Q30C QUALIDADE FORMACÃO TÉC. FACILITA R&S EM ADM
Q30E QUALlD FORMACÃO TÉCNICA FACILITA R&S EM OPER
Q30A QUALIDADE DA FORMAÇÃO TÉC. FACllIT A R&S EM INFO

FATOR 14 - ABSORCÃO DE M-O
Q34C ABSO·RCÃO MÃO·DE-OBRA ESPECIALlALlZADA EM ADM
Q34E ABSORCÃO M-O ESPECIALlALlZADA EM OPER
Q34A ABSORéÃo M-O ESPECIALlALlZADA EM INFO
Q47E ECONOMIA MANIPULA SALÁRIOS NO MERCADO EM OPE

FATOR 15 - DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS
Q32C DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS EM ADM
Q32E DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS EM OPER
Q32A DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS EM INFO

CARGA
FAJORIAL

.84

.83

.78

.92

.87

.83

.74

.68

.61

.81

.77

.79
'-67
.45
.43

.75

.57

.50

.48
46
.w

.71

.68
47
.41

.77

.75

.60
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.80

.67

.66

.ss

.48

QUADRO 3.8- ESTRUTURA DOS 26 FA TORES ESPECíFICOS,

PERíODO A TUA L E NO AMBIENTE EXTERNO (A e), COM AS SUAS 7

VARIÁ VEIS COMPONENTES, SENDO 9 FA TORES PARA INFO, 9 PARA AD

E 8 PARA OPER, SENDO 25 PARA CADA A GENTE

OPER)(Resultante da análise fatorial).

I N F O R M Á T I C A - INFO

FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES CARGA

FATORIAL

FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO P/ ATUALIZAÇÃO NAS MUDANÇAS TECNOlÓG _OAMT
Q39A T &D&R ACOMPANHA MUDANCAS TECNO EM INFO
Q38A VIVtNCI~ E CONHECIM. PROF'IS. DE OMIS EM IN
Q44A EVOLUCAO MOVIMENTO SINDICAL EM INFO
Q41A VALORÉS Pi DESENV. PROF. E PESSOAL EM INF
Q40A ATUALIZAÇÃO POLi-SOCIAL-SIND DOS RH EM INFO

FATOR 2 - METODOS DE "FEEDBACK" EM SEG/SAUD OCUP
Q54A ATENCAO NO CONTROLE DE DOENCAS PROFIS EM INFO
QSOA INVESTIMENTO EM PES & DES PI SEG/SAUD OCUP C:M INFQ
QS3A MUDANÇA COMPORTo SEGiSAUD INFLUECIA ATIVID. EM INFC

- MFSO
.86
.63
.51

FATOR 3 - INFORMJ\CÃO REC8.SEl8.RECOl DE PROFISSIONAIS DE OMIS _ IRPO
Q36A TENDn.JÇIA NO R&S&R DE PROFS. OMIS PI INFO .67
Q34A ABSORCAO M·O ESPECIALlALlZADA EM INFO .66
Q33A AUMENTO DEMANDA PESSOAL TEC. EM INFO .60
Q3SA CONCORRtNCIA USA R&S&R AVANÇADO EM INFO .57

FATOR 4 - SISTEMA ECONOM/CO
Q47A ECONOMIA MANIPULA SALAR. NO MERC. EM INF
Q46A OFERTAS DE SALlBEN PROFIS. DE OMIS EM INFO
Q4SA VALOR ECONÔMICO ATIVIDADE DE OMIS EM INFO

. SISE
.80
.75
.50

FATOR 5 - ORGAN/ZACÃO ECONOMICA _ OREC
Q51A ECONOM INFLUENCIA SEGURISAUD OCUPo EM INFO .87
Q52A TAXA DE DESEMPREGO Aj...TERA PROGRAMAS DE SEGURANCA

E SAUDE OCUPACIONAL EM INFO .83

FATOR 6 -INFORMACÃO 8. CULTURA PARTlCIPATlVA
Q43A PARTlélPAC INTERNAC NO T&D&R DE RH EM INFO
Q49A ECOLOGIA fNFLUENCIAATIV/DADES EM INFO

-/CPA
.74
.53

FATOR 7 - METODOS NA FORII.1AÇÃO PROFISSIONAL _MFOP
Q31A NIVEL FORMACAO BACHAREL E ESP FACIL TA R&S EM INFO .80
Q30A QUALIDADE FÓRMAÇÃO TÉCNICA FACILlT A R&S EM INFO .71

FATOR 8 - SISTEMAS DE APOIO EXTERNO
Q37A ACEIT ACÃO RECOL CRIADOS PELA EMPR EM INFO
Q42A ATUALliAÇÃO EXTERNA PROFISSIONAL DE OMIS EM INFO

- SAPE
.83
.44

FATOR 9 -INFORMACÃO DE DISPONIBILIDADE DE M-o
Q32A DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS EM INFO
Q48A COMPOSiÇÃO DA POPUL INflUI SALlBEN E QVT EM INFO

-IDMO
- .68
.67
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ADMINISTRAÇÃO - ADM

FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

CARGA
FATORIAL

FATOR 1 - ORGANIZACÃO PROFISSIONAL E PESSOAL - OPPE
041 C VALORES PI DESENV o PROF o E PESSOAL EM ADM .79
039C T&D&R ACO~PANH.A MUDANÇAS TECNO EM ADM .73
040C ATUAlIZACAO POlloSOCIAL-SIND DOS RH EM ADM .68
049C ECOLOGIA 'INFLUENCIA ATIVIDADES EM ADM 051
038C VIVtNCIA E CONHECIM. PROFIS. DE OMIS EM ADM 046
042C ATUALIZAÇÃO EXTERNA PROFo DE OMIS EM ADM .37

FATOR 2 - MÉTODOS E NORMAS EM SEG/SAÚDE OCUPo
OSOC INVESTIMo EM PES & DES PI SEG/SAUD OCUP EM ADM
054C ATENCÃO NO CONTROLE DE DOENCAS PROFIS EM ADM
053C MUD. COMPORTo SEG/SAÚD INFLUENCIA ATIVID. EM ADM

FATOR 3 - INFORMACÃO SOBRE RECURSOS HUMANOS
033C AUMENTo" DEMANDA PESSOAL TÉC. EM ADM
C36C TENDÊNCIA NO R&S&R DE PROFS. OMIS PI ADM
034C ABSORCÃO M-O ESPECIAlIALlZADA EM ADM

- MNSO
.78
.73
.58

ISRH
.77
.74
53

FATOR 4 o SISTEMAS TRANSACIONAIS EM SEG/SAUD OCUP STSO
052C TAXA DE DESEMPREGO ALTERA PROGRAMAS DE SEGURANCA E

SAÚDE OCUPACIONAL EM ADM '.88
051C ECONOMIA INFlUENCIA SEGURiSAUD OCUPo EM ADM .84

FATOR 5 - ORGANIZACÃO EM VALORES ECONOMICOS PI PROF. OMIS- OVEO
046C OFERTAS SAliBENEF PI PROFISoDE OMIS EM ADM .79
045C VALOR ECONÓMICO ATIVIDADE DE OMIS EM ADM .59

FATOR 6 . INFORMACÃO DA COMPOSICÃO POPULACÃO
048C COMPOSIC POPUL INFLUI SÁliBEN E ovr EM ADM
031 C NIVEL FORMAÇÃO BEL E ESP FACIL R&S EM ADM

FATOR 7 - METODOS EM ECONOMIA
047C ECONOMIA MANIPULA SALÁR. NO MERC. EM ADM
037C ACEITE DE PROG.DE RECOl CRIADOS PELA EMPR EM ADM
032C DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS EM ADM

FATOR 8 - SISTEMAS PRÓ-ATIVOS NA QUALIDADE DE FORMACÃO
030C OUALlDAFORMACÃO TÉCo FAClllTAR&S EM ADM .
043C PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL NO T &D&R DE RH EM ADM

FATOR 9 - ORGANIZACÃO EMPRESARIAL
035C CONCORRÊNCIA USA R&S&R AVANCADO EM ADM
044C EVOLUÇÃO MOVIMENTO SINDICAL EM ADM

ICPO
.76
.63

METE
.67
.. 57
.57

- SPQF
.80
.. 38

OREM
.75
.69



LAr iu ~UADRO ESIAiíSlICO ~~~~~~~~~------------------------

OPERACIONAL OPER

FATORES

QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

FATOR 1 -SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO
- SISA

OSOE INVESTlM. EM PES & DES P/ SEG/SAUD OCUP EM OPER
OS4E ATENCÃO NO CONTROLE DOENCAS PROFIS EM OPER
OS3E MUDA·NCA COMPORTo SEG/SAÚb INFLUE ATIVID. EM OPE
049E ECOLOG·IA INFLUENCIA ATIVIDADES EM OPER
04BE COMPOSiÇÃO POPULAÇÃO INFLUI SALlBEN E OVT EM OPER

FATOR 2 -INFORMACÃO E ATUALIZA CÃO POllTlCO-SOCIAl-SINDICAL _ IAPS
040E ATUALlZACÃO PÓLiTICO-SOC-SINDICAL DOS RH EM OPER
041E VALORES PARA DESENV. PROF_ E PESSOAL EM OPER
044E EVOLUCÃO MOVIMENTO SINDICAL EM OPER
03BE VIVÊNCIA E CONHECIM PROFIS DE OMIS EM OPER

FATOR 3 - MÉTODOS PROFISSIONAlISANTES _ MPRO
043E PARTICIPA INTERNAC NO T&D&R DE RH EM OPER
039E T&D&R ACOMPANHA MUDANCAS TECNOLÓGICAS EM OPER
042E ATUALlZACÃO EXTERNA PROF. DE OMIS EM OPER
031 E NIVEL FORMAÇÃO BEL E ESP FACIL R&S EM OPER

FATOR 4 - ORGANIZACÃO EM SEGURANCA E SAUDE OCUP _ OSSO
OS2E T ÁXA DE DESEMPREGO ALTERA PROGRAMAS DE

SEGURANCA E SAÚDE OCUPACIONAL EM ADM
051 E ECONOMIA INFLUENCIA SEGUR/SAUD OCUP. EM OPER

FATOR 5 -INFORMACÃO DA DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS
032E DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS EM OPER
030E OUALlD FORMACÃO rsc. FACILITA R&S EM OPER
033E AUMENTO DEMANDA PESSOAL TEC. EM OPER

- fOPR

FATOR 6 - METODOS OPERACIONAIS _ METO
046E OFERTAS SALlBEN PI PROFIS.DE OMIS EM OPER
04SE VALOR ECONÓMIC ATIVIDADE DE OMIS EM OPER
037E ACEITAÇÃO RECOLOCACÃO CRIADOS PELA EMPR EM OPER

FATOR 7 - INFORMACÃO EM R & S & R _ IRSR
036E TENDÊNCIA NO R&S&R DE PROFS. OMIS PARA OPER
035E CONCORRÊNCIA UTILlSA R&S&R AVANÇADO EM OPER

FATOR 8 - SISTEMA ABERTO PI MERCADO DE TRABALHO _ SAMT
047E ECONOMIA MANIPULA SALÁRIOS NO MERC. EM OPER
034E ABSORÇÃO M-O ESPECIALlALlZADA EM OPER

·1

CARGA

FATORIAL

.77

.77

.63

.55

.40

.82

.64
El

.44

77
.68
.60.57

.1;:

:, ~

.83

.81

.77

.53.46

.68.51

.45

.83

.73

.77.45
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Fazendo uma rápida recuperação do assunto em pauta, a análise

apresentou como resultado das 75 variáveis da pesquisa através do

questionário anexado no final deste trabalho, 22 FATORES GERAIS, referentes

. a aspectos da dimensão do ambiente externo (Ae) das empresas respondentes .

.O Quadro 3.9,a seguir apresenta este resumo.

No Quadro 3.10 temos o resumo dos 26 FATORES ESPECíFICOS,

'obtidos das mesmas 75 variáveis, entretanto divididas em grupo de 25 variáveis,

conforme os agentes INFO, ADM e OPERo

Em ambos os Quadros apresentamos o nome e númerodo Fator,

ordenados ainda de acordo com o próprio programa SPSS, que estabelece esta

ordem, segundo os valores decrescentes do Auto-valor (Eingenvalue), Isto é. de

acordo com o poder de explicação do FATOR em relação às suas variáveis

componentes. Segundo SIQUEIRA (1992:8), com a orientação do Prof.

CANTON(1992:2): nA identificação é a parte mais importante de uma Análise

Fatorial. Ela consiste na atribuição de um nome a cada fator. A qualidade de uma

Análise Fatorial pode ser medida empiricamente petataciüo ade de interpretação

dos fatores. que por sua vez se traduz na fácil atribuição de nomes aos fatores.

Os nomes atribuídos aos fatores é uma questão subjetiva. i.e .. depende de quem

os nomeia. Portanto. os nomes dados aos fatores ... podem ainda ser discutidos."

Verificando os resultados em termos conceituais. principalmente em

relação ao Quadro Teórico, (Cap I) e a proposta desta tese de analisar a

integração de Recursos Humanos com a tecnologia da INFORMÁTICA. através de

técnicas específicas que denominamos OMIS - Organização. Métodos, Informação

e Sistemas, pode-se considerar a estrutura das variáveis, tanto nas dimensões Ai

e Ae, muito razoáveis, pois a disposição das variáveis em fatores que as explicam

possuem subsídios teóricos que as explicam com bastante propriedade, conforme

foi comentado na dimensão do Ai anterior e será comentado adiante na dimensão

do Ae.

Nos Quadros, informamos as siglas que serão utilizadas nas explicações

gráficas; os números a pós as siglas representam os Fatores Gerais e lou os

Fatores Específicos que possuem relações através das variáveis comuns e que

darão origem as visões gráficas.Lembramos que não há hierarquia entre os

fatores, apesar da opinião de CASTORIADIS.
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CASTORIADIS (1985:257) afirma sobre o assunto hierarquia na empre

que: "Pode-se sempre dizer que a ideologia oficial da hierarquia penetrou a
longo do tempo nas classes trabalhadoras. (. .. ) E' verdade também que, 4
qualquer modo, o sistema capitalista não teria podido continuar a funcionar -- e
sobretudo, não teria podido assumir sua forma burocrática moderna -- se:!

estrutura hierárquica não somente não fosse aceita, mas também "valorizada,!

"interiorizada". (. .. ) O triunfo da burocratização gradual da sociedade foi a
mesmo tempo, e necessariamente, o triunfo de uma representação imaginária d,
sociedade -- da qual todos participam em maior ou menor grau -- como

pirâmide ou sistema de pirâmides hierárquicas".

O estabelecimento de uma ordem hierárquica está de acordo

visão tradicional da hierarquia de autoridade de uma empresa, que nasce no top'.

e desce pelas áreas, departamentos e setores da organização. Segundo ROBBIN'

(1981: 270) "A análise clássica de autoridade é geralmente atribuída a MA

VVEBER (1. Mil. Webe, The theory of Soclaland Ecoo ormc Orglln'ZlItrons. Tetc o t t Parsons ed.INew Yo rk , Free Pr

1947). Ele descreveu autoridade como a obediência incondicional e voluntária d

pessoas, que se apóiam na crença de que é legítimo que o superior imponha su

vontade sobre elas e de que é ilegítimo que elas se recusem a obedecer. Hen'

Fayol, no seu clássico General and Industrial Management, c etiniu autor.c adt

como o direito de dar ordens e o poder de obrigar à obediência (21 Hen n Fa v o l.

and Industroal Management (Lon do n : Isaac Prtrnan . 1949. p.34.

Os axiomas acima detalhados, permitem uma série de desdobramento.

quando comparamos com os resultados de uma análise fatorial. Os nomes qu~

desenvolvemos referem-se a axiomas comportamentais das organizações e qU
dependem do ambiente interno e externo, além de servirem a estes mesmo'

ambientes, muitas vezes de formas hierarquizadas, como visto no Quadro Teóri(

da presente tese, ou de maneira complexas e turbulentas, nos modelos de conflit~
,.

também analisados no Capítulo I. . I
A leitura e interpretação do it~m 2.1 a seguir leva a esta dualidade dJ

pensamento, assunto que, pela sua intensidade e profundidade, devem s~

motivos de um outro trabalho, não cabendo, infelizmente, dentro do presenr
contexto.
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2. 1 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS NAS UNIDADES
E ANÁLISE NO AMBIENTE EXTERNO (Ae) NO PERíODO "ATUAL".

" O interesse pela ciência e tecnologia é intensificado pela relativa

aqueza do pensamento político face à diversidade e complexidade dos problemas
;

'dos dias atuais, à aparente insolubilidade de alguns deles e uma incerteza

predominante sobre as bases e validade dos juízos políticos."

T.B. BOTTOMORE (1976: 225)

o Ambiente Externo (Ae) não sofre influências do Ambiente Interno(Ai)

da empresa na mesma proporção e força Que o sentído contrário; desta forma a

análise do Ambiente Externo (Ae) torna-se mais difícil, principalmente Quando

tem-se pela frente os avanços tecnológicos.

Ainda mais, se as empresas são de diferentes tamanhos, origens e com

formas de administração . GONÇALVES ( 1990: 11 O) afirma Que" As mudanças

proporcionadas pelos desdobramentos da microeletrônica não são igualitárias

entre diferentes países e segmentos econômicos e sociais, desfrutando alguns

tanto de maiores facilidades de acesso a elas como também da posição de serem

os únicos realmente previlegiados no tocante aos seus benefícios. (... ) Afinal, os

efeitos dos avanços tecnológicos incidem sobre todos os atores da sociedade. O

comportamento do cidadão enquanto trabalhador, consumidor, contribuinte, eleitor

vem sendo progressivamente modificado, exigindo-lhe atitudes e posicionamentos

novos no que se refere aos contornos e possibilidades de seus direitos e deveres

na sociedade.

Nos próximos quadros estaremos fazendo o exercício de nomeação que

reproduzam os axiomas de recursos hu.~anos na sua integração com informática

através das técnicas de Organização, Métodos, Informação e Sistemas.
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QUADRO 3.9 - RESUMO DOS 22 FATORES GERAIS,
no PERíODO ATUAL (DÉCADA DE 80/90)'
no AMBIENTE EXTERNO (Ae)

FATORES, QUESTÕES E VARIÁVEIS CARGA FATORIAL '
FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA &. SEG/SAÚD qCUPACIONAL
FATOR 2 - MÉTODOS EM PESQ &.DESENV EM SEG/SAUD OCUPAC
FATOR 3 - INFORMAÇÃO DE MUDANÇAS COMPORTAMENTAISEM SSO
FATOR 4 - SISTEMA POLlTICO-SOCIAL-SINDIC~L
FATOR 5 -MÉTODOS NAS MUDANÇAS TECNOLOGICAS
FATOR 6 -INFORMAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DA POPULAÇÃO E QVT
FATOR 7 - SISTEMAS INTERNOS DE RECOLOCAÇAO
FATOR 8 -INFORMACÃO DO PROFIS.DE OMIS NO MERC DE TRABALHO
FATOR 9 - ORGANlíACÃO PRÔ-ATlVA PARA PROFISSIONAL DE OMIS
FATOR 10- INFORMAÇ~O NA EVOLUÇÃO DO MOVIMENTO SINDICAL
FATOR 11 -INFORMACAO SOBRE ECOLOGIA
FATOR 12 - MÉTODOS DE RECRUT &. SELECÃO NA CONCORRENCIA
FATOR 13 - ORGANIZACÃO NA DEMANDA ÓE PESSOAL TÉCNICO
FATOR 14 -INFORMAC'ÃO NO REC&.SEL&.RECOLDO PROFIS DE OMIS
FATOR 15 - SISTEMA ÓE ATUALlZACÃO DO PROFISSIONAL DE OMIS
FATOR 16 -INFORMACÃO DA DISPONIBILIDADE DE PROFIS. DE OMIS
FATOR 17 - MÉTODOS'NA SITUACÃO ECONOMICA
FATOR 18 - ORGANIZACÃO PARÁ ABSORCÃO DE MÃO-DE-OBRA
FATOR 19 - SISTEMAS NA PARTlCIPACÃo"lNTERNACIONAl EM T&.D&R
FATOR 20 - ORGANIZACÃO NA QUALIDADE DA FORMACÃO TECNICA
FATOR 21 - MÉTODOS NA FORMACÃO DE BACHAREL E'ESPECIALlZAD
FATOR 22 -INFORMAÇÃO VALORES PESSOAL E PROFIS. P/DESENVOL

- OESO
- MSSO
- ISSO
- SPSS
-MMTE
- PQVT
- SIRE
-IOMT

OPOM
IEMS
IECO
MRSC
ODPT
IRPO
SAPO
IDPO
MSEC

- OAMO
. SPIT
- OQFT
- MFBE
- IVPD

544 "
2-2-1 .~
2-2-1
1-1-2"
1-1-3 ' •
9-6-1
8-7-6
4-1-2 .'
4-5-6
1-9-2
6- 1-1
3-9·7
3-3-5
3-3-7 ,~
8-1-3
9-7-5
4-7-8 ! ~

3-3-8
6-8-3
7-8-5 "
7-6-3
1, ,

QUADRO 3.10 - RESUMO DOS 26 FATORES ESPECíFICOS,

PERíODO ATUAL (DÉCADA DE 1980/90) E NO AMBIENTE EXTERNO (Ae)

INFORMÁTICA - INFO
FATOR 1 - ORGANIZACÃO PI ATUALlZACÃO NAS MUDANCAS TECNOL
FATOR 2 - MÉTODOS bs -FEEDBACK- ÉM SEG/SAUD OCÚP
FATOR 3 - INFORMACÃO REC&.SEL&RECOL DE PROFISSION DE OMIS
FATOR 4 - SISTEMA ÉCQNOMICO
FATOR 5 - ORGANIZACAO ECONOMICA
FATOR 6 -INFORMACAo &.CULTURA PARTICIPATlVA
FATOR 7 - MÉTODOS NA FORMACÃO PROFISSIONAL
FATOR a - SISTEMAS DE APOIO ÉXTERNO
FATOR 9 -INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE M-O

A D M I N 1ST R A C Ã O - ADM
ORGANIZACÃO PROFISSIONAL E PESSOAL
MÉTODOS'E NORMAS EM SEG/SAÚDE OCUPo
INFORMACÃO SOBRE RECURSOS HUMANOS
SISTEMASTRANSACIONAIS EM SEG/SAUD OCUP
ORGAN EM VALORES ECONOMICOS PI PROF. OMIS
INFORMACÃO DA COMPOSICÃO POPULACÃO
METODOSEM ECONOMIA . .
SISTEMAS PRÔ-ATlVOS NA QUALIDADE DE FORMACÃO
ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL .

FATOR 1 -
FATOR 2-
FATOR 3 -
FATOR 4-
FATOR 5-
FATOR 6-
FATOR 7 -
FATORa -
FATOR 9-

O PERACÃO OPER
FATOR 1 -SISTEMAS DE ACOMPAN ~AMENTO
FATOR 2 -INFORMACÃO E ATUALIZACÃO POLlTlCO-SOCIAL-SINDICAL
FATOR 3 - MÉTODOS PROFISSIONALlSANTES
FATOR 4 - ORGANIZACÃO EM SEGURANCA E SAUDE OCUP
FATOR 5 -INFORMACÃO DA DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS
FATOR 6 - METODOS OPERACIONAIS
FATOR 7 - INFORMACÃO EM R &. S & R
FATOR a - SISTEMA ÁBERTO PI MERCADO DE TRABALHO

-OAMT
- MFSO
- IRPO
- SISE
- OREC
-ICPA
- MFOP
- SAPE
-IDMO

5-8-10-,';
3-2·3 •

14-18-13-1
17-9-8 ,.
1
19-11
21-20
7-15
16-6

- OPPE 22-5-4-11-8;"
- MNSO 2-2-3
- ISRH 13-14-1
- STSO 1
- OVEO 9-8

ICPO 6-21
METE 17-7-16,
SPQF 20-19 .,.'
OREM 12-10

- SISA
-IAPS
- MPRO
-OSSO
- IDPR
-METO
- IRSA
- SAMT

2-3-3-11t
4-5-10-8'
19-5-1 <

1
16-20-
9-4-7
14-12
17-1S
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Na mesma linha de análise desenvolvida para o Ambiente Interno (Ai),

rificamos Que os FA rORES 1, 2 e 3 GERAIS tem em comum um altissimo
"t"'rau de correlação entre as variáveis e o fator,estando a carga fatorial entre 0.80

apesar que também encontramos variáveis secundárias com cargas

~~t nores mas que não alteram a estrutura e as forças dos fatores. O Fator 1 -,
'RGANIZAÇÃO ECONÔMICA & SEG/SAÚD OCUPACIONAL, avalia a influência

, conômica na taxa de desemprego e as consequências sobre os programas de

gurança e saúde ocupacional (variáveis 52A,52C e 52E, com cargas fatoriais

e 0.90,0.89 e 0.88 respectivamente). O Fator 2 - MÉTODOS EM PESQUISA &

ESENVOLVIMENTO EM SEG/SAÚD OCUPACIONAL, procura a influência

conôrnica nos investimentos em pesquisa & desenvolvimento para segurança e

, aúde ocupacional (variáveis 50A,50C e 50E, com cargas fatoriais 0.83,0.82 e

, ,0.65, está última referindo-se ao nível operacional). O Fator 3 - INFORMACÃO DE

MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS EM SEG/SAUD OCUPACIONAL atua nos

resultados possíveis dos dois fatores anteriores ( variáveis 53C, 53E e 53A,

comcargas fatorias de 0.83, 0.82 e 0.80 respectivamente). Os fatores 2 e 3

possuem os fatores específicos INFO 2 - MÉTODOS DE "FEEDBACK"EM SEGí

, SAU OCUp, o ADM 2 - MÉTODOS E NORMAS EM SEG/SAUD OCUP e o OPER

1 - SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO EM SEG/SAUD OCUP, comuns e com

altos graus de correlação.

O fator geral 1, entretanto possui como apoio os fatores específicos

INFO 5 - ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA com correlação alta (51 A 10.87 e 52A/

0.83); ADM 4 - SISTEMAS TRANSACIONAIS EM SEG/SAUD OCUP também com

correlação alta (52C/O.88 e 51 C/O.84); e, em OPER 4 - ORGANIZAÇÃO EM SEG/

SAUD OCUP, que mantém a mesma correlação, que consideramos alta(52e/0.83

e 51 ElO. 81 ).

BOWEN (1975: 113) afirma que: "Há uma grande resistência entre os

trabalhadores, especialmente os homens, em usar equipamentos de segurança

ou roupas protetoras, ... " BARRE (1968: 120) ainda esclarece que" A realidade

humana é complexa; tôda ciência social ou humana é um esquema de interpretação

parcial dessa realidade, a qual se privilegia de um aspecto especial: que os

aspectos se interpenetram é um fato; que cada esquema seja uma "linguagem

fechada"é outro fato; o que se espera é qua a cultura do economista lhe permita

apreender os pontos de contato." A realidade do empregado, principalmente no

Brasil, ainda é de resistências que necessitam ser interpretadas.
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Na verdade o modo destes fatores, tanto os gerais como os espeCíficos

apresentarem uma forte coesão deve-se ao fato da preocupação crescente da$

políticas de Recursos Humanos com Segurança e Saúde Ocupacional. Na Outr'~ .

mão, entretanto encontramos os problemas econômicos pelos quais o país

atravessa que obrigam as empresas a reduzirem investimentos em todas a't
áreas, inclusive naquelas destinadas a qualidade de vida do trabalhador.

E' interessante observar, também, que no geral o FATOR
SISTEMA POLíTICO-SOCIAL-SINDICAL, o FA TOR 10 - INFORMAÇÃO D~.

,
EVOLUÇÃO DO MOVIMENTO SINDICAL e o FATOR 11 - INFORMAÇÃO SOBRE

-~ .~
ECOLOGIA possuem variáveis que podem ser consideradas uma continuaçãô,.

,
das anteriores, isto é, dos fatores gerais 1,2 e 3. E' o caso de atualização polítiCQ~ i

social-sindical (40C,40A e 40El, a própria evolução do movimento sindical 144C':"

44A e 44E) e o resultado desta tomada de posição refletindo-se nos movimentos

ecológicos (ou "verdes")(49C, 49E e 49A). Todas as variáveis tem alta correlação, .

chegando a 0.85 na variável que trata da Ecologia e 0.66 na variável sobre

evolução movimento sindical a nível OPERACIONAL.

movimento sindical a nível operacional, com uma correlação baixa. Acreditamos'

Que a união das dificuldades economicas com "A estrutura opressiva existente em

cada fábrica cria as condições para que os trabalhadores se aproximem n~

discussão de seus problemas. O simples fato de haver esse tipo de aproximação

já é uma forma de resistência e de autodefesa coletiva contra a opressão. (... )

E'fundamental. .. participar das eleições da CIPA (. .. ), que, além de poderem

assumir um papel positivo na melhoria das condições de trabalho ... ". JOSÉ

IBRAHIM ( 1986: 83/85) completa o pensamento econômico destes fatores e das;
variáveis correlacionadas.

Interessante mencionar esta última situação, isto é da evolução do
; ~.

WEBER (1989: 80) diz que" o âmbito das manifestações econômicas é:
fluido e não pode ser delimitado com rigor e, por outro lado, que os aspectos'

"econômicos"de um fenômeno nem são apenas "e c o n o mi c a rne ntej >'
.:.- .•..

condicionados"nem apenas "economicamente eficazes"e Que um fenômeno sól

conserva a sua qualidade de "econômico"na estrita medida em que o nossol"

interesse está exclusivamente centrado no seu significado para a luta materlatl

pela existência. ": as nossas variáveis procuraram centrar o significado econômico.
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Na dimensão do Ambiente Interno (Ai) os respondentes tem condições

manipularem a realidade com técnicas apropriadas (inclusive OMIS); entretanto,

analisarem a dimensão do Ambiente Externo (Ae) estes mesmos respondentes

ão cautelosos devido ao fato que as variáveis não são facilmente controláveis e

esmo previsíveis. Assim, a união de dois ou mais fatores é uma consequência

ue reputamos interessante, pois demonstram uma coerência e uma certa lógica

as políticas empresariais, seja no aspecto de Recursos Humanos ( Plano Diretor

. e RH) ou no aspecto de Informática (PDI).

Nesta perspectiva no aspecto geral, o FA TOR 5 - MÉTODOS NAS

MUDANÇAS TECNOLÓGICAS, liga-se ao FA TOR 15 - SISTEMA DE

'ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DE OMIS e ao FATOR 19 - SISTEMAS DE

PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL EM T&D&R, todos com forte correlação com

as variáveis. O que podemos observar em verdade. é claramente uma chamada

qualitativa dos Recursos Humanos, tanto sob o ponto de vista de acompanhamento

das mudanças tecnológicas ( 39E, 39C e 39A. onde a primeira variável tem

correlação com carga fatorial de 0.83 e refere-se ao nível OPERACIONAL.

denotando a preocupação com os processos produtivos dos profissionais de RH).

como do ponto de vista. na outra mão, da atualização externa do profissional ou

analista de OMIS (42C, 42E e 42A, onde a primeira variável tem correlação alta.

com carga fatorial de 0.84, referindo-se ao nível ADMINISTRATIVO, denotando

a preocupação com os processos de automação de escritórios, inclusive dos

possíveis usuários, isto é, os respondentes). Em ambos os casos, as v ar iáve rs

que indicam uma atualização internacional dos recursos humanos também tem

uma forte correlação com o fator (43C, 43A e 43E, sendo que a última variável tem

carga fatorial de 0.60 e relaciona-se com o treinamento internacional de mão-de-

obra operacional, a indicar um interesse menor dos respondentes por este

aspecto.)

Os fatores específicos são: 1) para INFO, fator 1 - ORGANIZAÇÃO
_ cl.

PARA ATUALlZAÇAO NAS MUDANÇAS TECNOLOGICAS (39A/0.80); fator 8-

SISTEMAS DE APOIO EXTERNO(37A/0.83); fator 6 -INFORMAÇÃO & CULTURA

PARTICIPATIVA (43A/0.74), todos com alta correlação como indicado. 2) para

ADM, fator 1 - ORGANIZACÃO PROFISSIONAL E PESSOAL (41 CIO. 79) encontrado

nos fatores gerais 5 e 15 ; fator 8 - SISTEMAS PRÓ-ATIVOS NA QUALIDADE DE

FORMAÇÃO (30C/0.80); 3) para OPER, o fator 3 - MÉTODOS

PROFISSIONALlSANTES. repetesse nos 3 fatores gerais, isto é, 5,15 e 19.
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LE GALL (1980:342) ao comentar o "aumento enorme da produtividade"na

França, diz: "Ainda será preciso, por conseguinte, Que o desemprego tecnológico-

não seja a primeira grave consequência da automatização, quando se pensa qu(

a economia francesa deverá inventar, dentro de 10 anos, pelo menos 2.000.000~

de empregos novos para fazer face à natalidade dos anos do após-guerra. " ESt~

mesma preocupação deve ser a dos respodentes, pois as váriáveis 48C/0.8S;

48A/O.83 e 48E/0.81 possuem um alto grau de correlação e referem-se ao

problema populacional e sua influência na qualidade de vida do empregado e nos:

salários e benefícios oferecidos. No GERAL a preocupação desperta interesse,:

sendo assunto para Congressos, tanto de Recursos Humanos como de Informática~

como pode ser observado no rol dos índices de assuntos dos anais dos

mesmos. Estamos analisando o FA TOR 6 - INFORMACÃO DA COMPOSIÇÃq:

DA POPULACÃO E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO.

Entretanto nos fatores ESPECiFICOS, verificamos Que o ideal teóriCQ

possuem uma carga fatorial baixa e uma correlação fraca. levando-se a entende(!
r

que na prática deixa-se muito a desejar. Em INFO. o fator 9 - INFORMAÇÃO DÉ

DISPONIBILIDADE DE MÃO-DE-OBRA apresenta uma carga negativa, rara em

nosso trabalho. indicadora da falta de profissionais de INFORMÁTICA na

composição da população (32A/-0. 68 e 48A/0. 67, respectivamente). Em ADM;
- - -~.temos o Fator 6 - INFORMAÇAO DA COMPOSIÇAO DA POPULAÇAO, onde as

va riáveis 48C e 31 C possuem uma média correlação com o fator. Em OPER~
,;1Iii

encontramos o Fator 1 - SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO EM SEG/SAUa

OCUP, onde a variável 48E tem uma frágil correlação (0.40) através da sua cargá

fatorial, como a indicar que neste nível (operacional) Quanto maior for a popUlação:.

melhor para as empresas que podem assim manipular salários, benefícios

segurança e mesmo a qualidade de vida dos empregados.

Cabe resaltar que a técnica de Informação é a mais empregada no tato]

geral e específicos (com exceção no nível OPERACIONAL, onde encontramos
'1 ,

variável dentro de SISTEMAS), demonstrando que nos níveis ADMINISTRATiVa

e INFORMÁTICO, o processo de comujnicação entre a empresa e o Ambien(e .

Externo deve ser uma constante, sendo que as pesquisas populacionais (realizadO

através do IBGE, por exemplo) são fontes de consulta dos responsáveis pela

políticas de Recursos Humanos das empresas, pelo menos teóricamente, contor

o Fator Geral 6. agora apresentado.
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As políticas de pessoal não elegem os processos de desligamento de

empregados como um assunto que deva ser comentado, principalmente quando

o novo empregado deve amoldar-se a cultura da empresa, que preparou todo um

processo para que ele "vista a camisa", sistema este que possui uma linha

mestra, conforme FREITAS (1991: 11 5) que diz : "é consenso entre os adeptos

dessa visão (planejamento da mudança assumido como possível) que o processo

não é simples, não é barato e não se faz sem provocar alguns traumas como

conseqüência." O FA TOR 7 - Geral - SISTEMAS INTERNOS DE RECOLOCAÇÃO,

possui como variáveis as questões 37C/0.93, 37E/0.87 e 37 A/0.85, que pelas

cargas fatoriais consideradas muito elevadas, promovem uma forte correlação

com o nome do Fator, que apesar de utilizar a palavra INTERNO, atinge o Ae de

forma contundente, principalmente sob o ponto de vista de Inteligência Empresarial.

Novamente as altas cargas fatoriais obtidas na avaliação GERAL Que

permitem uma correlação facil com os nomes dos fatores, devem ser estudadas

com mais cuidado na avaliação ESPECíFICA, pois sofrem pressões de outros

fatores. Assim em 1) INFO o fator de apoio é o 8 - SISTEMAS DE .APOIO

EXTERNO (37 A/0.83) onde a carga fatorial permite encontrar uma forte correlação

com o título do fator, e pode conduzir a uma conclusão Que o pessoal de

INFORMÁTICA nas empresas reconhecem esta forma de técnica e política de

Recursos Humanos, própria para auxiliá-los na procura de um novo emprego. No

outro extremo, temos o item 3) OPER onde o fator 6 - MÉTODOS OPERACIONAIS,

possui a variável 37E com uma carga fatorial de 0.46, como a indicar o Inverso do

encontrado em INFO, ou, mais claramente, a aversão do operariado para este tipo

de técnica ou mesmo, a falta de interesse dos profissionais de Recursos Humanos

com este nível de empregados, principalmente por serem mão-de-obra

desqualificada e de facil /difícil absorção, conforme o estado da economia do

país. O item 2) ADM, deixado para este momento, revela no Fator 7 - MÉTODOS

EM ECONOMIA um valor negativo na carga fatorial (37C/-O,75) que pode ser
·1

observado como o oposto da situação, isto é, a economia estando estável ou

positiva, os processos de aceitação de recolocação não se tornam necessários,

pois a procura é maior que a oferta. Caso contrário, a aceitação torna-se positiva,

como apresentada no Fator Geral.

Esclarecemos que a carga fatorial 0.93 (variável 37C- fator geral 6 ) é

o extremo positivo na presente análise fatorial da dimensão Ambiente Externo,

empatando com o Fator 14 (20C) da dimensão Ambiente Interno.



~ru- 111 ,<Uf"\VI'\.V C~ 1 t\.11~ 11\..,V

Os Fatores Gerais seguintes procuram identificar no Ambiente Extern
,-".'

as relações empresariais com os aspectos de Organização, Métodos, Informaçã'

e Sistemas (OMIS), tanto sob o ponto de vista de um profissional de OMIS ( antig'

analista de O&M e analista de Sistemas), como já descrito no nosso Quadr'

Teórico, quanto, na outra mão, sob o ponto de vista de técnicas. Desta forma, so?

a visão GERAL, temos o FATOR 8- INFORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE OM':
;

NO MERCADO DE TRABALHO cujas variáveis tem uma média força de correlaçã'

( de 0.50 a 0.73, sendo este último da área específica de INFORMÁTICA, como

sería de se esperar, fato que se repete na variável seguinte - questões 45A e 38A)

temos ta'mbém o FATOR 9 - ORGANIZAÇÃO PRÓ-ATIVA PARA O PROFISSIONA

DE OMIS, onde as variáveis "ofertas de salário e benefícios"recebem uma cargà

fatorial que consideramos alta ( de 0.79 a 0.84), indicando uma boa correlaçãó

com o próprio fator e seu título; temos também o FA TOR 14 - INFORMACÃO
, "

NO REC/SEL/RECO DO PROFISSIONAL DE OMIS, com correlação média para

alta (de 0.62 a 0,78) nas variáveis; e, finalmente, o FA TOR 13 - ORGANIZACÃÕ

NA DEMANDA DO PESSOAL TÉCNICO, que consideramos neste grupo ooi
classificarmos OMIS como técnicas e como manipulado por executivos-técnicos

( também conhecidos como tecnocratas' que possui entre os demais 3

correlação mais alta ( cargas fatoriais de 0.77 a 0.85'.

Os sistemas ESPECíFICOS, que chamamos também de apoio, pOISsão

o detalhamento do GERAL dirigido a cada área ou agente específico, ou sej~

INFO, ADM e OPER, colaboram para esta integração racional, que, conform

nosso quadro teórico (Cap I) pode ser considerado um MODELO RACIONAL (

empresa e que segundo VON BERTALANFFY e D. THOMPSON (1976: 48): "Esse.
\

modelo se filia à antiga escola de gerência científica, em que a única incógnit~
"i.-

importante na equação era o operador humano, portanto, onde a gerência era

equacionada pela realização do controle sobre este. O modelo racional também

serve de base ao MODELO BUROCRÁTICO DE WEBER (realce nosso), em qu~.
~ '<'

toda contingência é prevista e manipulada por especialistas orientados por regras,

e onde as influências ambbientais sob a forma de clientes são controladas tratando
os impessoalmente(7)".

Assim, temos como Fator Específico para ADM o seguinte quadro, co,

os relacionamentos a que fator Geral ele está ligado:
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FATOR GERAL ESPECíFICO "FATOR

1 )INFO 2)ADM 3)OPER

8 4 1 2

9 4 5 6
13 3 3 5

-, 14 3 3 7

Observamos uma repetição no Fator Específico, numa possível

racionalização sistêmica; vejamos a análise individual. 1) INFO - Fator 4 -

. SISTEMA ECONÔMICO e o Fator 3 - INFORMAÇÃO EM REC/SEL/RECO DE

', PROFISSIONAIS DE OMIS, onde as variáveis tem cart\gas fatoriais variando de

0.50 a 0.80, que permitem dizer que há uma média para forte correlação com os

fatores correspondentes. Percebe-se numa análise mais detalhada das variáveis

. e pela expressão dos dois fatores ( 3 e 4 ) que as empresas preocupam-se com

o profissional de OMIS, tanto em relação a situação econômica e a forma de

demanda e absorção deste profissional. TORRES (1989: 200l alerta para o fato de

que "Com os rápidos avanços das tecnologias de informações, existe o risco

constante de obsolescência de conhecimentos na área, mesmo por parte dos

especialistas. (. .. ) é fundamental. .. um programa de acompanhamento permanente

das tecnologias e abordagens da informatização empresarial, capacitando, assim,

a equipe técnica para que possa sempre estar a par dos recursos que convenham

a empresa, sabendo deles se utilizar quando necessário."

As palavras de TORRES encontram na análise específica de 2) ADM,

ressonância, pode-se dizer até racional. Vejamos os fatores que a compõem:

Fator 1 - ORGANIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO NAS MUDANÇAS

TECNOLÓGICAS, com alto índice de correlação das variáveis, conforme pode ser

analisado no Quadro, no início deste item 11; Fator 3 - INFORMAÇÃO SOBRE

RECURSOS HUMANOS, onde podemos incluir o analista ou técnicode OMIS,

também com alto grau de correlação; ~, Fator 5 - ORGANIZAÇÃO EM VALORES

ECONÔMICOS PARA O PROFISSIONAL DE OMIS, com o mesmo nível de

correlação dos dois anteriores. Percebe-se uma composição de valores, mudanças.

etuatlzação oouuco-soctat e sindical. além de econômico, que exige, pr incipalrnente

na parte de integração de RECURSOS HUMANOS com INFORMÁTICA um nível

mínimo gerencial.
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MEILlR PAGE-JONES é claro quando diz: " Um gerente deve prove:

seus subordinados com as ferramentas mais modernas e mais aptas ao Seu

trabalho. Se ele não procidenciá-Ias, não deverá se surpreender caso

pessoal fique insatisfeito ou mude para outras empresas." No simpático livro "O

Computador e o Executivo"de Wooldridge & London ( 1977: 9) temos uma opção, '

para o ambiente OMIS e para o Gerenciamento: "Uma melhor solução poderia se~.

solicitar um analista de sistemas para trabalhar no seu departamento por algumas
'.semanas, antes que ele planeje um sistema para você. Isto não poderia tomar:

lu 9 ar deu m a in v est igação f o rm aI, (. .. ), mas d a r ia uma idé ia 9 e ra I do que a.

empresa faz". Um exemplo prático deste gerenciamento e da ação do analista de~,

OMIS, pode ser encontrado nas literaturas que envolvem RECURSOS HUMANOS:
• •( chamados de usuários, normalmente) e a INFORMATICA ( que chamam as',

usuários finais de clientes); é o caso de CHEN ( 1990: 10) " O projetista de banco'

de dados ( que node ser um projetista de OMIS - adendo nosso) tem de considerar

muitas questões ao mesmo tempo. o que torna a tarefa de projeto de banco de
dados muito difícil."

Finalmente analisando os fatores específicos 3) OPER, temos Fator 2-J

INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO POLlTICO-SOCIAL-SINDICAL; Fator 5 _~
'7

INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS; Fator 6 - MÉTODOS

OPERACIONAIS; e, Fator 7 - INFORMAÇÕES EM REC&SEL&RECO DE:

PROFISSIONAIS DE OMIS. Em 3 fatores encontramos a técnica de INFORMAÇÕES'

onde as cargas fatorias principais e formadoras do nome pela forte correlação.

são, respectivamente 43E/0. 77, 32E/O. 77 e 36E/0.83. O último fator, 06, cam

carga fatorial maior de 0.68, na questão 46E, permite concluir que a nívef: '

OPERACIONAL, o profissional de OMIS tem um longo caminho a percorrer, o que~;.
lhe dá, sem dúvida longa vida empresarial.

A conjugação do FATOR 12 - MÉTODOS DE RECRUTAMENTO

SELECÃO NA CONCORRÊNCIA, com o FA TOR 16 - DISPONIBILIDADE DE~,"• 'I

PROFISSIONAIS e FA TOR 18 - ORGANIZAÇÃO PARA ABSORÇÃO DE MÃO-

DE-OBRA sob o aspecto GERAL é uma consequência de que dos 9 fatores

específicos ou de apoio a eles, apenas um nÃo foi analisado até o momento., a

seja, o fator OPER número 8 - SISTEMA ABERTO PARA MERCADO DE TRABALH

( que alia-se com o fator 5- INFORMAÇÃO DA DISPONIBILlDAEDE DE

PROFISSIONAIS e fator 7 - INFORMAÇÃO EM REC/SEL/RECO
PROFISSIONAIS DE OMIS),
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Estes três fatores tem variáveis com forte correlação. O primeiro (12)

possui carga fatorial como componente de 0.87; o segundo (16), 0.82 e o terceiro

(18), tem 0.84, o Que nos permite dizer ser muito alta esta correlacão Estas. ,
. variáveis estão voltadas para o mercado de trabalho e, principalmente a

concorrência. Vajamos o Que KELL Y (1990: 162) fala do assunto: "Não dê pouca

'irnpor tância ao recrutamento e à postura para promoção. O maior bem que uma

empresa pode ter são pessoas mais eficientes do Que as do concorrente. Isto é

muito mais importante do Que o tipo de organização, o quanto se delega de

funções. o quanto se CENTRALIZA OU DESCENTRALIZA (grifo nosso) e muitos

outros aspectos da administração. ( ... ) Você não pode educar ou treinar alguém

para ter a genialidade de Pelé ou Muhammed Ali, muito menos de Einstein ou

LE GALL (1980:207) afirmaque:"A experiência, e aliás a evidência,

mostram que toda a melhoria de relações na empresa é vã se, em primeiro lugar,

o problema dos salários não estiver regulado de maneira satisfatória. Em todas

as empresas do mundo, e para todos os seus empregados, o salário é o ponto

capital. A todos os questionários, nos Estados Unidos como em França, os

empregados respondem colocando o salário e a segurança social ( que é

continuidade do salário) na primeira linha dos factores de satisfação e harmonia."

Os fatores gerais de números e nomes: a l FA rOR 17 - MÉTODOS NA

SITUAÇÃO ECONÔMICA e bl FA rOR 22 - INFORMAÇÃO DE VALORES

PESSOAL E PROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO, possuem, no primeiro

fator (17) um alto grau de correlação com as variáveis (0.87 e 0.83) mas no

segundo fator (22) um médio grau de correlação ( 0.64 e 0.63) e podem,

perfeitamente, ser enquadrados no aspecto já apresentado por LE GALL e por

UNGER ( 1976: i) "é conveniente lembrar que nenhuma diretoria de empresa faz

cálculos que vão além das quatro operações da aritmética, e que o seu sucesso

depende de fato da aplicaçao sutil de uns poucos conceitos de formulação
·í

extremamente simples. ( ... ) Observamos na Rhod ia que um número cada vez

maior de executivos é constituido por pessoas que não tiveram um treinamento
formal em economia de empresa. li

Os fatores específicos por já terem sido analisados, integram-se ao

presente módulo, sem alterações nos conceitos emitidos, sendo identificados em

1) INFO, pelos fatores 1 e 4; em 2) ADM, pelos fatores 1 e 7 e em 3) OPER, pelo
\, fator 8, todos subsidiários ou de apoio.

):.
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o FA rOR 20 - ORGANIZAÇÃO NA QUALIDADE DA

TÉCNICA e o FA rOR 21 - MÉTODOS NA FORMAÇÃO DE BACHAREL

ESPECIALIZAÇÃO, que sendo Gerais, possuem suas variáveis com carga~

fatoriais entre o mínimo de 0.62 e o máximo de 0.78 o que permite dizer Que eXist~

uma média correlação entre estas mesmas variáveis e a nomenclatura estabelecida

para o fator. Em ambas e pela primeira vez, aparece em INFO a especificidade no,

fator 7 - MÉTODOS NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL cujas questões 31 A e 30~

possuem carga fatorial respectivamente de 0.80 E 0.71 o que nos leva a dizer qU~

há uma forte correlacão entre as variáveis e os fatores enunciados.

A formação técnica, de bacharelado (3. grau), a especialização (a nível

de pós graduação. mestrado ou doutorado) é mais teórica do que prátIca.

Podemos reproduzir ELGOOD (1987: ii) que afirma: "Desde épocas remotas,'

Quando artesãos ensinavam seus ofícios a aprendizes. sabe-se Que o método

mais eficaz de treinamento é a prática. ( ... ) Mais recentemente. a partir dos

estudos de casos, forqam desenvolvidos recursos de treinamento nos quais. a
,

partir de um cenário inicial, o caso para estudo era gerado pelos próprios-;

treinandos, na base do aqui e agora". O resultado, acrescentamos é o Jogo de'

Empresas e as formas de Cenários Futuros. conforme anal;isados no nosso

Quadro Teórico, item 9.2.5 e letras a) e b) respectivamente.

próprias análises fatoriais desenvolvidas, os profissionais e as políticas de;

Recursos Humanos tem uma média preocupação com o aspectos de qualidade e

nível na formação técnica e de bacharéis, observando-se entretanto que é a

variável Que analisa INFORMÁTICA ( 31 A) que possui a carga fatorial mais]

elevada ( 0.78) e que pode traduzir uma possível preocupação com a formação,

técnica teórica com este elemento empresarial.

Pelas respostas do questionário que deu origem a análise fatorial. e as:
,

Com a análise deste fator concluímos nossa visão do período atuai.'

tanto na dimensão interna (Ai) e externa tAe) onde a empresa e seus empregados.: .

atuam, seja no comportamental, seja no instrumental. A partir de agora, vamos

estudar se os resultados da análise fatorial para o futuro (período proposto de

1990 a 2000) na busca de uma identidade ou dimensão diferente daquelas já
constatad as.
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3-MUDANÇAS NO AMBIENTE INTERNO(Ai)"FUTURO"

"Participação. envolvimento. delegação. cooperação. contribuição. negociação serão continuadamente os

FRANCISCO GOMES DE MATOS (1 985: 2321

Novamente convém lembrar que o principal resultado da Análise

atorial é a a obtenção de FATORES através das variáveis que faziam parte do

uestionário respond ido, anexado no final deste trabalho.

Cada um destes fatores obtidos forma uma determinada dimensão do

fenômeno estudado. ou seja, um corte num momento do processo integrativo

..entre os RECURSOS HUMANOS e a INFORMÁTICA, através da Organização,

Métodos, Informação e Sistemas, nos ambientes Interno (Ai) e externo

(Ael.Entretanto não podemos esquecer que mesmo este corte tem rnuttro ras

facetas o que obriga a exclusão de muitos focos interessantes, mas .moonder évers

nesta situação.

A aná lise fatorial permite u ma série de desdo bra mentos es tatísticos;

como resultado. as 87 variáveis relacionadas com o Ambiente Interno Futuro.

foram agrupadas em 23 fatores (variância total explicada de 134,3% )cujos nomes

foram baseados na sensibilidade do pesquisador frente a realidade apresentada

pela fenomeno e a conjugação com a prática empresarial e a vivência acadêmica.

Resumimos também os 23 fatores sob o aspecto geral que analisaremos,

esclarecendo que a ordem de apresentação não reflete valores ou importâncias,

pois todos possuem o mesmo nível de hierarquização, fato que permitiu algumas

, realocações de grupos de variáveis e seu respectivo fator. para tornar mais fácil

a comparação "futuro"com os resultados do "atual.

Da mesma forma como já realizado anteriormente com o período 1980/

1990, estes 23 fatores gerais serão ver ific ado s comparativamente com os 25

fatores específicos de cada agente (INFO, ADM e OPER) através das técnicas

administrativas de OMIS, com base na teoria analisada no Quadro Teórico e na

sensibilidade do pesquisador em relação ao fenomeno pesquisado. Logicamente

haverá um dinâmica diferenciada de enfoque para os fatores identificados como

NOVOS (letra N, antes do nome do fator) tendo em vista que podem significar

diferenças e passagens de comportamento entre Passado, Presente e Futuro.
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Devemos ter em mente, e este não é o foco desta tese mas

lembrança para futuros trabalhos de novos e audazes pesquisadores, que o futuro

que estaremos analisando, é parte de um sentimento, de uma premunição e at,'

de um "esperar vir a ser" de um grupo de pessoas e profissionais que ocupam na
empresa possições gerenciais, conforme já visto LEOCÁDIO (1982: 11 O) afirm~

que "A experiência mostra que as pessoas possuem diferentes níveis de

aspirações, que podem aumentar ou diminuir, dependendo da situação econômica

ou do envolvimento do trabalho,( ... ) O indivíduo volta-se tanto para a organizacão

(Ambiente Interno)quanto para a sociedade(ambiente externo), buscando nelas a
colaboração necessária". (adendos nossos). ANSOFF (1983: 35) afirma, ao'

analisar atividades de um gerente que" A resistência à mudança muitas vezes

conduz a uma lacuna entre o comportamento de uma firma e os imperativos do,;

ambiente. A firma continua a concentrar sua atenção sobre o mark.eting e
•

desconsidera as MUDANÇAS TECNOLÓGICAS (grifo nosso) e políticas; continuua

a apoiar-se em precedentes perdidos no passado, cuja expe r iência de há muito,'

deixou de ser um guia confiável do futuro. As atitudes gerenciais podem ser

apltamente resumidas no provérbio popular francês: PLUS ÇA CHANGE, PLUS'

C'EST LA MÊME CHOSE."

Com esta visão subjacente, fator poderoso em nossa tese, cornouc acor ]

de qualquer tipo de avaliação pelo seu emaranhado de articulações. apresentamos:
\.

nas páginas seguintes os QUADROS relacioados com 3 - Mudanças no Ambiente'

Interno (Ai) Futuros( "). ou seja:

QUADRO 3. 11- ESTRUTURA DOS 23 FA TORES GERAIS, NO,

PERíODO FUTURO(1990/2000)E NO AMBIENTE INTERNO (Ai) COM SUAS 87'

VARIÁ VEIS COMPONENTES(Resultante da análise fatorial): pg. 341/342.:'

(Ver anexo 24 - Pg s. 9O3 à 910)

QUADRO 3.12 - ESTRUTURA DOS 25 FATORES INTERNOS (Ai)

ESPECíFICOS E PERíODO FUTURO(*) SENDO 9 FA TORES PARA INFO, 8,~ .'.
1 '

PARA ADM E 9 PARA OPER COM SUAS 87 VARIÁ VEIS COMPONENTES, ~,~.
~i. -

SENDO 29 PARA CADA UM DOS 3 A GENTES (lNFO, ADM e OPER)(Resultante t'
da análise tetorist): pgs.3431344 e 345. ( Ver Anexo 24 - Pgs. 925 à

930) •



11I QUADRO ESTATÍSTICO J41

QUADRO 3.11 - ESTRUTURA DOS 23 FATORES GERAIS, NO PERíODO

FUTURO(*)(1990/2000) E NO AMBIENTE INTERNO (Ai) COM SUAS 87

VARIÁVEIS COMPONENTES(Resultado da Análise Fatorial).

FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

A TU Al/FUTURO

FATOR 1 - ORGANIZACÁO FORMAL DOS PROGRAMAS DE T&.D&.R - OFP o
o 16C/O ACOMPANHAMENTO DE T&D&R FORMAL EM ADM
016A/8 ACOMPANHAMENTO DE T&D&R FORMAL EM INFO
016E/F ACOMPANHAMENTO DE T &D&R FORMAL EM OPER

FATOR 2 -INFORMACÁO DA CULTURA &. PARTlCIPACÁO - IPAO
027A:8 'PARTICIPACÃO NA TOMADA DÉ DECISÃO EM INFO
027C'D PARTICIP. NA TOMADA DE DECISÃO EM ADM
029E,F COMPREENSÃO DA CULTURA EMPR EM OPER
027E,F PARTICIP. NA TOMADA DE DECISÃO EM OPER

N - FATOR 3 -INFORMACÃO DE ROTATIVIDADE DE PESSOAL -IRpo
090 . NivEl DE DEMISSÕES EM ADM
098 NiVEl DE DEMISSÕES EM INFO
Q9F NIVEl DE DEMISSOES EM OPER
Q4D ROT ATIVIDADE DO PESSOAL EM ADM
04F ROT ATIVIDADE DO PESSOAL EM OPER
04B ROT ATIVIDADE DO PESSOAL EM INFO
029B COMPREENSÃO DA CULTURA DA EMPRESA EM INFC
0290 COMPREENSÃO DA CULTURA DA EMPRESA EM ADM

FATOR 4· METODOS DE RECRUTAMENTO &. SELECÃO
07C/D METODOS DE R&S EM ADM .
Q7E/~ MtTODOS DE R&S EM OPER
07A/B METO DOS DE R&S EM INFO

. MRS"

FATOR 5 - SISTEMAS NO QUADRO DE PESSOAL
02CíD CRIACÃO DE CARGOS EM ADM
02E/F CRIACÃO DE CARGOS EM OPER
02A/B CRIAÇÃO DE CARGOS EM INFO

FATOR 6 - SISTEMAS EM APOSENTADORIA
025A/B PLANOS DE APOSENT ADORIA EM INFO
025C/D PLANOS DE APOSENTADORIA EM ADM
025E/F PLANOS DE APOSENTADORIA EM INFO

. SApo

CARGA
FATORIAL

ATUAl/FUTURO

0.84:0.81
0.82/0.80
0,72/0.79

0.70/0.83
0.66/0.83
0650.37
0.60/0.84

0.88
0.84
0.S2
0.61
0.59
0,47
.Q,40
.0.38

0.87íO.81
0.8310.88
0.71.0.75

0.8410.83
0.78/0.63
0.67/061

0.93/0.85
0.92/0.91
0.92/0.88

FATOR 7 - ORGANIZACÃO DE AVAlIACÃO DE DESEMPENHO - OADo
022C/D AO COM BASE EM OBJETIVOS, METAS E PROJETOS EM ADM
022AIB AVAlIACÃO DE DESEMPENHO COM BASE EM OMPs EM INFO
022E/F AVAL DE DES COM BASE EM OBJ., METAS E PROJ. EM OPER

FATOR 8 - ORGANIZACÃO DE CULTURA &. LAZER
028E/F PROGRAMAS DE l~ZER EM OPER
028A1B PROGRAMAS DE lAZER EM INFO
028C/D PROGRAMAS DE lAZER EM ADM

- OCl"

FATOR 9 - SISTEMAS DE INTEGRACÃO
012A/B PROGRAMAS ÓE INTEGRACÃO EM INFO
012C/D PROGRAMAS DE INTEGRACÃO EM ADM
012E/F PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO EM OPER

-SIN°

0.88/0.82
0.83/0.85
0.80/0.80

0,88/0.87
0.87/0.87
0.87/0.85

0,79/0.83
0.79/0.79
0,69/0.70
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FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

ATUAl/FUTURO

FATOR 10 -INFORMAÇÕES SINDJCAIS - ISI·
Q23CID NEGOCIACOES SINDICAIS EM ADM
Q23EIf NEGOCIACÕES SINDICAIS EM OPER
Q23A/B NEGOCIAÇÕES SINDICAIS EM INFO

N - FATOR 11 - ORGANIZAÇÃO DE CARREIRA E RECICLAGEM - OCR·
Q13B PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM ADM
Ql30 PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM OPER
QllF PLANO DE CARREIRA EM ADM
Q13F PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM INFO
QllB PLANO DE CARREIRA EM OPER
QnD PLANO DE CARREIRA EM INFO

FATOR 12 -INFORMACÃO EM DESLIGAMENTO - IDE·
Q24CID PLANOS DE DESLIGAMENTO EM ADM
Q24E/F PLANOS DE DESLIGAMENTO EM OPER
Q24A/B PLANOS DE DESLIGAMENTO EM INFO

FATOR 13 - ORGANIZACÃO NA SEGURANCA NO TRABALHO - OST·
Q26CID SAÜDE. HIG .•MED. & SEG. EM ADM
026AI8 SAUDE. HIG ..MED. & SEG. EM INFO
Q26E/F SAÚDE. HIG .•MED. & SEG. EM OPER

FATOR 14 - SISTEMAS DE BENEFíCIOS - SBE·
Q20CID BENEFíCIOS DIFERENCIADOS EM ADM
Q20E/F BENEFíCIOS DIFERENCIADOS EM OPER
Q20AI8 BENEFíCIOS DIFERENCIADOS EM INFO

N - FATOR' 5· SISTEMAS DE QUALIDADE E PRODUTIVIDQADE - SQP.
Q15CID QUALIDADE EM ADM
Q15EIf QUALIDADE EM OPER
Q1SA18 QUALIDADE EM INFO
Q14CID PRODUTIVIDADE EM ADM
Q14E/F PRODUTIVIDADE EM OPER
Q14A18 PRODUTlVIDADEEMINFO

FATOR 16 - MÉTODOS _DERECOLOCAÇÃO!OUTPLACEMENTl . MRE.
Q8CIO APlICACAO DE RECOLOCACAO EM ADM
Q8A/B APlICACÃO DE RECOLOCACÃO EM INFO
Q8E/F APLICAÇÃO DE RECOLOCAÇÃO EM OPER

N - FATOR 17· SISTEMAS DE EXPANSÃO DE PESSOAL - SEp.
Q1B EXPANSÃO DE PESSOAL EM INFO
QlO EXPANSÃO DE PESSOAL EM ADM
Q1F EXPANSÃO DE PESSOAL EM OPER

FATOR' 8· ORGANIZACÃO EFICAZ DE PESSOAL - OEp.
Q3CIO DIMENSIONAMENTO 00 PESSOAL DE ADM
Q3E/F DIMENSIONAMENTO 00 PESSOAL DE OPER
Q3A/B DIMENSIONAMENTO 00 PESSOAL DE INFO

FATOR 19 -INFORMACÃO EFETIVA DA QUALIDADE DE VIDA - IEQ·
021A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM INFO
Q21C QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM ADM
Q21E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM OPER

N - FATOR 20 - MÉTODOS EM LEVANTAMENTO DE NECES. DE TRE.&DES .. MLN.
Q10D NIVEl DOS PROGRAMAS DE T&D EM ADM
Ql0F NIVEl DOS PROGRAMAS DE T&D EM OPER
Q17D LNT&DENVOLVENDOO&M-I&SEM ADM
Ql0B NIVEl DOS PROGRAMAS DE T&D EM INFO
Q17F LNT&D ENVOLVENDO O&M-I&S EM OPER
Q17B LNT &0 ENVOLVENDO O&M-I&S EM ADM

N - FATOR 21 - ORGANIZ. DE FONTES ALTERNJilTIVAS DE REC. & SEL _OFA.
Q6D FONTES AL TERNATlVAS DE REC&SEl EM ADM
Q6B FONTES ALTERNATIVAS DE REC&SEl EM INFO
Q6F FONTES ALTERNATIVAS DE REC&SEl EM OPER

N - FATOR 22 - SISTEMAS DE CARGOS E SALÁRIOS - SCS·
Q19F INCENTIVOS SALARIAIS EM OPER
Q19D INCENTIVOS SALARIAIS EM ADM
Q19B INCENTIVOS SALARIAIS EM INFO
Q18D PLANOS DE CARGOS EM ADM
Q18B PLANOS DE CARGOS EM INFO
Q18F PLANOS DE CARGOS EM OPER

N - FATOR 23 - INFORMACÃO DE PREVISÃO DE CONTRATACÃO - IPC.
Q5B PREVISÃO DE CONTRATACÃO EM iNFO
Q5F PREVISÃO DE CONTRATACÃO EM OPER
Q5D PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO EM ADM

CARGA
FATORIAL
ATUAL/FUTUR

0.9010.88
0.8810.85
0.81/0.75

0.76 :'~

0.75 ;>' i

0.67 ,0.67
0.65
0.57

0.92/0.94 'l0.91/0.95 ';~'v-:. '

0.89/0.91 ..':~, ':
0.90/0.89
0.89/0.86
0.84/0.87

0.93/0.93
0.91/0.93
0B91O.92

0.73/0.84
0.72/0.80
0.70/0.86
0.47/0.66
05410.61
0.42/049

0.88/0.83
0.86/0.83
0.84/0.87

0.82
0.77
0.77

0.87/0.73
0.82/0.83
0.56/0.53

0.75/0.72
0.73/0.75
0.67/0.76

0.68
0.64
0.63
0.62
0.62
0.59

0.85
0.80
0.73

0.79
0.77
0.73
0.57
0.55
0.51

0.78
0.77
0.68
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QUADRO 3. 12 - ESTRUTURA DOS 26 FA TORES ESPECíFICOS, NO

PERíODO FUTURO(*}{1990/2000J E PARA O AMBIENTE INTERNO (Aí),

SENDO 9 FATORES PARA INFO, 8 PARA ADM E 9 PARA OPER, COM SUAS

87 VARIÁVEIS COMPONENTES SENDO 29 PARA CADA UM DOS 3 AGENTES

(/NFO, ADM e OPER}{Resultante da análise fatoria/).

I N F O R M Á T I C A- INFO

FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

CARGA
FATORIAL

N - FATOR 1 - ORGANIZACÁO DE TRE&DES&RECI FORMAL -OTP
0168 ACOMPANHAMENTO DE T &D&R FORMAL EM INFO
0108 NíVEL DOS PROGRAMAS DE T&D EM INFO
0178 LEVANT DE NECESS DE T &D..ENVOLVENDO O&M-I&S EM INFO
0128 PROGRAMAS DE INTEGRACAO EM INFO
Q76 MÉTODOSDER&SEMINFÓ

N - FATOR 2 -INFORMACÃO EM SEGURANCA OCUPACIONAL - ISO'
0258 PLANOS DE APOSENT ADORIA Efv1INFO
0268 SAUDE.HIGI!:NE. MEDICINA E SEGURANCA EM INFO
0288 PROGRAMAS DE LAZER EM INFO .
0218 OUALlDADE DE VIDA NO TRABALHO EM INFO

~2
.70
.68
.54
.45

.69

.60

.58

.38

FATOR 3 - MÉTODOS INDIVIDUAIS DE aUALlD & PRODUT - Mia'
0158 OUALI"DADE EM INFO
0148 PRODUTIVIDADE EM INFO

FATOR 4 - SISHMAS DE PAPÉIS NO TRABALHO - SPT"
018 EXPANSAO DE PESSOAL DE INFO
028 CRIACÃ..O DE CARGOS EM I~FO
058 PREVISAO DE CONTRATACAO EM INFO
038 DI MENSIQNAMENTO DO PESSOAL DE INFO
08B APLlCAÇAO DE RECOLOCAÇAO EM INFO

N - FATOR 5 - METODOS INTEGRADOS DE CARGOS E SALÁRIOS· MIC'
018B PLANOS DE CARGOS EM INFO
019B INCENTIVOS SALARIAIS EM INFO

.72

.56

.63

.69

.43

.77

.56

.31

.62

FATOR 6 - SISTEMAS DE TRANSACÕES EM SEGURANCA - STS'
023B NEGOCIACÕES SINDICAIS ~M INFO _ .
027B PARTICIPAÇAO NA TOMADA DE DECISAO EM INFO

.66
'.60

FATOR 7 - SISTEMA SOCIAL NO aUADRO DE PESSOAL - sso-
09B NíVEL DE DEMISSÕES EM INFO
04B ROTATIVIDADE DE PESSOAL EM INFO
029B COMPREENSAO DA CULTURA DA EMPRESA EM INFO

.84

.53
·,48

N FATOR 8 - INFORMACÕES DE VALORES NA CARREIRA
0118 PLANO DE CA~REIRA EM INFO
0138 PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM INFO
068 FONTES ALTERNATIVAS DE R&S EM INFO

.64

.60

.60

- IVC'

FATOR 9 - ORGANIZACÁO DE MUDANCA~ - OMU·
0208 8ENEFíCIQS O)FERENCIADOS 'EM INFO
0228 AVALlACAO DE DESEMPENHO COM 8ASE EM 08JETIVOS.

MET AS E PROJETOS EM INFO
024B PLANOS DE DESLIGAMENTO EM INFO

.81

.40

.39



ADMINISTRAÇÃO ADM

FATORES

QUESTÕES E VARIÁ VEIS COMPONENTES
CARGA

FATORIAL
N FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO DE VALORES MOTlVACIONAIS _ OVM.

0190 INCENTIVOS SALARIAIS EM ADM
_680170 LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE T &0 ENVOLVENDO

O&M-I&S EM ADM .680100 NíVEL DOS PROGRAMAS DE T &0 EM ADM
.680180 PLANOS DE CARGOS EM ADM
.660290 COMPREENSÃO DA CUL TURA EMPR. EM ADM
_600120 PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO EM ADM
.590210 OUAlIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM ADM
.570160 ACOMPANHAMENTO DE T&D&R FORMAL EM ADM
.520270 PARTICIPACÃO NA TOMADA DE DECISÃO EM ADM
.520110 PLANO DE CARREIRA EM ADM
.50

N
FATOR 2 - INFORMACÃO DE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE _ IPQ.0140 PRODUTIVIDADe EM ADM

.800150 OUAlIDADE EM ADM

.7'50130 PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM ADM
.640220 AVALlACÃO DE DESEMPENHO COM BASE EM OBJETIVOS

MET AS E PROJETOS EM ADM .44

N
FATOR 3 - SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DE QUADRO DE PESSOAL

SApoC3:l DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE ADM
.80010 EXPANSÃO DE PESSOAL DE ADM
72020 CRIACÃO DE CARGOS EM ADM

.65OS:l PREVISÃO DE CONTRATACÃO EM ADM

.58

FATOR 4 - MHoDOS PRÓ-ATIVOS EM RECRUT & SElEÇÃO- MPR.060 FONTES AL TERNA TIVAS DE R&S EM ADM
.71070 METODOS DE R&S EM ADM
.73

N
FATOR 5 - ORGANIZACÃO DE BENEFicIOS DIFERENCIADOS _ OBD.
0240 PLANOS DE DESLIGAMENTO EM ADM

.730200 BENEFICIOS DIFERENCIADOS EM ADM

.59080 APLlCACÃO DE RECOLOCAÇÃO EM ADM
47

FATOR 6 - METODOS PARTlCIPATlVOS
- MPA·040 ROTATIVIDADE DO PESSOAL DE ADM

.82090 NIVEL DE DEMISSÕES EM ADM

.75

FATOR 7 -INFORMACÕES NO TRABALHO
- ITR .0230 NEGOCIAÇÕES SINDICAIS EM ADM

.84

N
FATOR 8 - METODOS EM SEGURANCA OCUPACIONAL

- MES·0260 SAUDE. HIGIENE.MEDICINA.·& SEG. EM ADM
.750280 PROGRAMAS DE LAZER EM ADM
.560250 PLANOS DE APOSENTADORIA EM ADM
.46

·1
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OPERACIONAl- OPER

FATORES

QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

CARGA

FATORIAL

N FATOR 1 -INFORMAÇÃO E -FEEDBACK"DAS MUDANÇAS NA CARREIRA -IFM·

013F PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM OPER .78
011 F PLANO DE CARREIRA EM OPER .76
012F PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO EM OPER .66
018F PLANOS DE CARGOS EM OPER .64
017F LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE T &0

ENVOLVENDO O&M-I&S EM OPER .58
016F ACOMPANHAM. DE T&D&R FORMAL EM OPER .54
010F NiVEL DOS PROGRAMAS DE T &0 EM OPER .49
027F PARTICIPACÃO NA TOMADA DE DECISÃO EM OPER .45
019F INCENTIVOS SALARIAIS EM OPER .44

N FATOR 2- METODOS PARA A COMPREENSÁO DA CULTURA E LAZER - MCC·
029F COMPREENSÃO DA CULTURA DA EMPRESA EM OPER .74
028F PROGRAMAS DE LAZER EM OPER .60
021F OUALlDADE DE VIDA NO TRABALHO EM OPER .46

FATOR 3 - ORGANIZACÃO DE -FEEDBACK -PARA MUDANCA - OFM·
014F PRODUTIVIDADE EM OPER . .73
015F OUALlDADE EM OPER .66
02F CRIACÃO DE CARGOS EM OPER ·.59

FATOR 4 - SISTEMA COMPETITIVO EM RECURSOS HUMANOS . SCR·
03F DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE OPER .82
OH EXPANSÃO DE PESSOAL DE OPER .70
05F PREVISÃO DE CONTRAT AÇÃO EM OPER .65

N FATOR 5- ORGANIZACÃO DE RECR & ssts CÃO - ORS·
06F FONTES ALTERNATIVAS DE R&S EM OPER .77
OSF APLlCACÃO DE RECOLOCACÃO EM OPER .58
07F METO DOS DE R&S EM OPER .ss

FATOR 6 . INFORMACÃO EM -SATISFICING PLANNING- ISp·
023F NEGOCIAéÕES SINDICAIS EM OPER .80
026F SAUDE. HiG .. MED. & SEG. EM OPER .69

N FATOR 7 - MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DE QUADRO DE PESSOAL - MDp·
04F ROTATIVIDADE DE PESSOAL DE OPER .84
09F NiVEL DE DEMISSÕES EM OPER .68

FATOR 8 - MÉTODOS DE INOVACÃO NO TRABALHO MIT •
020F BENEFiCIOS DIFERENCIADOS EM OPER .62
022F AVALlACÃO DE DESEMPENHO COM BASE EM

. OBJETIVOS. METAS E PROJETOS -OMPs .58

N - FATOR 9 ORGANIZACÁO PARA AFASTAMENTO DE PESSOAL - OAp·
024E PLANOS DE' DESLIGAMENTO EM OPER .79
025F PLANOS DE APOSENT ADORIA EM INFO .62



PABlO JAIME WOlFSDORF (1988: 1)

3.1 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS NAS UNIO
DE ANÁLISE NO AMBIENTE INTERNO CAi) NO
"FUTUROC*)"

"O momento que estamos vivendo em ~elação à informática

resultado de centenas de anos de pesquisas -- muitas delas

bem-sucedidas -- que assim mesmo ainda nos mantêm no
curva de aprendizado."

A nossa próxima análise fatorial, refere-se as questões e conseque

variáveis que os respondentes trabalharam no questionário, sempre de ac

com o sentimento, experiência, presentimento e previsão de cada um e envol

uma década ( de 1900/2000), obtivemos 23 FATORES no Ambiente Interno

da empresa, relacionados com os Recursos Humanos de Informá

Administração e Operação de forma agrupada, o que dá orrqem ao nome "GE

Para facilitar a comparação do períOdo "atual"! 1980/1990 ) co

período "futuro" (1990/2000), os 23 fatores resultantes foram reordenados.

sua numeração, pois todos são dimensões independentes e o número apena

um identificador, não denotando nenhuma hierarquização prévia do progra
sPSS.

Desta forma no ambiente interno da empresa obtivemos 8 NOV

FATORES (aproximadamente 35 %) identificados pela letra N no quadro a seg

e 15 FATORES repetidos, todos sob o ponto de vista "GERAL" ( que engl
INFO,ADM e OPER, como afirmado).

Do ponto de vista específico, de apoio ou secundário,

fatorial de cada um dos agentes (INFO, ADM e OPER) tivemos o mes.

procedimento de renomeação, obtendo em I) INFO, 4 NOVOS FATORES, em
'1

ADM, 5 NOVOS FATORES e em 3) OPER 5 NOVOS FATORES. No total de

fatores, 14 são novos representando aproximadamente 53%.

Assim, nos FATORES GERAIS tivemos 35 % de novidades para o futu

enquanto nos FATORES ESPECíFICOS, tivemos 53% de situações novas, o

permitiu alguns estudos e conclusões interessantes, tanto sob o ponto de vista

nosso Quadro Teórico como da própria literatura futurologística.
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Apresentamos a seguir, tanto os Fatores NOVOS ( futuro: 1990/2000)

como os anteriores (atual: 1980/1990), Que facilitam a compreensão com o apoio

dos números laterais Que indicam as transações entre fatores gerais e específicos,

isto é, o FATOR 1 -Geral OFP * é composto pelas variáveis encontradas nos

Fatores Específicos 1 -OTF* (INFO), 1 -OVM * (ADM) e 1 -IFM *(OPER).

QUADRO 3.13 - RESUMO DOS 23 FATORES GERAIS, NO PERíODO

FUTURO(Déc. 90/2000) e para o AMBIENTE INTERNO (Ai)

FATOR 1 . ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS PROGRAMAS DE T&D&R

FATOR 2 .INFORMAÇÃO DA CULTURA & PARTICIPAÇÃO
N FATOR 3 • INFORMAÇÃO DE ROTATIVIDADE DE PESSOAL

FATOR 4 - MÉTODOS DE RECRUT AMENTO & SELEÇÃO
FATOR 5 - SISTEMAS NO QUADRO DE PESSOAL
FATOR 6 - SISTEMAS EM APOSENTADORIA
FATOR 7 . ORGANIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
FATOR 8 - ORGANIZAÇÃO DE CULTURA & LAZER
FATOR 9 - SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO
FATOR 10 -INFORMACÕES SINDICAIS

N - FATOR 11· ORGANIZAÇÃO DE CARREIRA E RECICLAGEM
FATOR 12 -INFORMAÇÃO EM DESLIGAMENTO
FATOR 13 - ORGANIZAÇÃO NA SEGURANÇA NO TRABALHO
FATOR 14 - SISTEMAS DE BENEFicIOS

N FATOR 15 ·SISTEMAS DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
FATOR 16 - METODOS DE RECOLOCAÇÃOIOUTPLACEMENTI

N FATOR 17 . SISTEMAS DE EXPANSÃO DE PESSOAL
FATOR 18· ORGANIZAÇÃO EFICAZ DE PESSOAL
FATOR 19 -INFORMAÇÃO EFETIVADA QUALIDADE DE VIDA

N FATOR 20 - METODOS DE LEVANT. DE NECESSID. DE TREINAM.
N FATOR 21 . ORGANIZAÇÃO DE FONTES ALTERNATIVAS DE R&S
N FATOR 22· SISTEMAS DE CARGOS E SALÁRIOS
N FATOR 23· INFORMAÇÃO DE PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO

- OFp·

- IPA·
- IRP"
- MRS"
- SQP"
- SAP-
·OADO
·OCL"
· SIN°
· ISI
·OCRo
· IDe-
·OST"
· SBEo
· SQPo
· MRE"
· SEP"
· OEP o
· IEao

· MLN"
·OFA"
· SCS·
· IPC"

1 1 1

612
767
135
433
289
328
282
111
676
821
959
286
958
323
455
434
434
212
111
845
5 1 1
434

no PERíODOQUADRO 3.14 - RESUMO DOS 26 FATORES ESPECíFICOS,
FUTURO (1990/2000) E PARA O AMBIENTE INTERNO (Ai)

I N F O R M Á T I C A - INFO
N FATOR 1 - ORGANIZACÃO DE TRE&DES&RECI FORMAL
N FATOR 2 -INFORMACÃO EM SEGURANCA OCUPACIONAL

FATOR 3 - MÉTODOS·INDIVIDUAIS DE Q·UALlD & PRODUT
FATOR 4 - SISTEMAS DE PAPÉIS NO TRABALHO

N - FATOR 5 - MÉTODOS INTEGRADOS DE CARGOS E SALÁRIOS
FATOR 6 - SISTEMAS DE TRANSACÕES EM SEGURANCA
FATOR 7 - SISTEMA SOCIAL NO QUADRO DE PESSOAL

N FATOR 8· INFORMACÕES DE VALORES NA CARREIRA
FATOR 9 - ORGANIZA·ÇÃO DE MUDANÇAS

N -
N
N

A D M I N 1ST R A ç Ã O ADM
FATOR 1 - ORGANIZACÃO DE VALORES MOTIVACIONAIS
FATOR 2 - INFORMACÃO DE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE
FATOR 3 - SIST. ACOMPANHAMENTO DE QUADRO DE PESSOAL
FATOR 4 - MÉTODOS PRÓ-ATIVOS EM RECRUT & SELECÃO
FATOR 5· ORGANIZACÃO DE BENEFiCIOS DIFERENCIAbos
FATOR 6 o MÉTODOS PARTICIPATIVOS
FATOR 7· INFORMACÕES NO TRABALHO
FATOR 8 - MÉTODOS·EM SAÚDE OCUPACIONAL
!Diminiuiram dois fatores em relação ao "atuar')

OPERAÇÃO

N

N

N
N

FATOR 1 -INFORM "FEEDBACK"DAS MUDANCAS NA CARREIRA
FATOR 2 - MÉTODOS PI COMPREENSÃO DA CULTURA E LAZER
FATOR 3 - ORGANIZACÃO DE "FEEDBACK"PARA MUDANCAS
FATOR 4 - SISTEMA COMPETITIVO EM RECURSOS HUMANOS
FATOR 5 - ORGANIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO & SELEÇÃO
FATOR 6 -INFORMACAO EM "SATISFICING PLANNING"
FATOR 7 - MÉTODOS DE DIMENSIONAM. DE QUADRO DE PESo
FATOR 8 - MÉTODOS DE INOVACÃO NO TRABALHO
FATOR 9 - ORGANIZACÃO PARA AFASTAMENTO DE PESSOAL

(Aumentou um fator em relação ao "atual")

N

N

N

·OTF·
o ISO.
o MIQ"
o SPT.
· MIC"
o STS·
- SSQ·
o IVC.
o OMU.

oOVM"
- IPQO
· SApo
o MPR.
o OBO.
o MPA+
· ITR·
o MES.

OPER
- IFM"
o MCC"

o OFM.
o SCR-
o ORS.
o ISp.
· MDp·
o MIT"
o OAP"

1 20 94
613819
15

175231816
22.
102
3
1121
14712

222039 191211
1511 7
1817523
214
121416
3
lO
1386

11 922201 2
2819
155
181723
21164
1013
3
147
126
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"Não se deve esquecer de que fatôres não-racionais

conjunto de fatôres Que permitem o desenvolvimento dos executivos. Por exe~,

em nossa subcultura latino-americana existem resíduos de caudilhismo~
.~

desaparecerão muito lentamente. (... ) Além disso o líder latino-americano costu
:/

ser personalista e desenvolver em larga escala o cultivo de sua pessoa.", é o~
LODI (1968:9) desenvolve sobre o perfil do executivo brasileiro.

No ambiente interno da empresa, o profissional de Recursos Huma"

tem força do gerenciamento, entretanto mais reativo do Que oro-au
ALBUQUERQUE (1987:214) afirma Que "Em função, talvez, do estágio ai":··

incipiente do Planejamento Estratégico de Recursos Humanos, nas empre~~

brasileiras, e das dificuldades sócio-econômico-políticas por Que passa o p.

atualmente, as empresas não estão devidamente preparadas para enfrentar

mudanças de um "ambiente turbulente"(Ansoff, 1979). Na verdade, o país v~
convivendo com uma série de problemas contextuais -- tup er inftac âo , def(

público, instabilidade política. indefinições da Constituinte. -- Que se constituE!

em sérios obstáculos à realização do planejamento, em Quaisquer níveis e áreá

pois os cenários alternativos são múltiplos, e, conseQuentemente, o

incerteza é rnaror .

Os resultados parecem conduzir a uma visão do futuro conservadorl

sem muitas mudanças. dentro do aspecto Que CHIAVENATO( 1987: 138) charJ

de "Planejamento conservador: sua filosofia está refletida nas decisões"

sentido de obter resultados bastante bons, mas não necessariamente os melhor'

possíveis, pois dificilmente o planejamento procurará fazer mudanças radicais Q .

empresa, conservando as práticas atualmente vigentes. ( Ver Quadro Teóricb"~

Satisficing Planning, item 9) letra b l. adendo nosso). O planejamento conservada

está mais preocupado em identificar deficiências e problemas internos do Que e':

explorar oportunidades ambientais futuras. "Ora, tivemos no ambiente interno'

NOVOS FATORES contra apenas 3 NOVOS FATORES no ambiente externo.,
-1 ::

Vejamos os novos fatores em detalhes.

POdemos concluir Que a participação do profissional de recursos humanos na

empresas brasileiras, ou pelo menos nas pesquis ad as , tende ao estági

conservador, e, em algumas oportunidades para o espírito adaptativo, Que, ain.

conforme CHIAVENATO é aquele "voltado para a eliminação das deficiênci,

localizadas no passado da empresa."
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o NOVO FATOR3- INFORMAÇÃO DE ROTATIVIDADE DE PESSOAL

possui como componentes 8 variáveis, em todos os níveis de agentes (lNFO, AOM

e OPER), e uma forte correlação entre oestas mesmas variáveis e o nome do fator.

Percebe-se Que as variáveis relativas ao nível de demissões (098,0 e F) são

. explicadas pelo fator com ~ integração das variáveis sobre rotatividade (04D,F e

B). O fator permite apreciar Que é previsto para o futuro um mesmo nível de

demissões para ADM, INFO E OPER, (através da análise das cargas fatoriais

componentes, respectivamente 0.88,0.84 e 0.82) e uma rotatividade mínima do

pessoal de INFO (0.47). Verifica-se também duas variáveis negativas (029B e Dl

relacionadas com a compreensão da cultura da empresa nas áreas de INFO e

ADM, Que apesar das ressalvadas limitações de interpretação estatística dos

resultados, pode-se deduzir Que o desconhecimento da cultura da empresa é um

forte indicador de aumento de demissões e de rotatividade de pessoal. Convém

lembrar ALBUOUEROUE (1987: 158) Quando comenta sobre alguns resultados de

variáveis e seus fatores e Que se encaixa na presente situação: "Este resultado

é bastante consistente, do ponto de vista de orientação das políticas de recursos

humanos ... ".

o NOVO FA TOR 11 - ORGANIZAÇÃO DE CARREIRA E RECICLAGEM

, possui suas principais variáveis componentes nos fatores específicos INFO

(Fator 8 - 011 B com carga de 0.64), em ADM (F 2 - 0130 - 0.64) e em OPER (F

1 - O 13F - 0.78 e O 11 F-O. 76), conforme os números anotados ao lado da sigla

OCR ". Há uma forte correlação entre as variáveis e o Fator, e, sem pretender ser

futurólogo ou previsionista (próprio de oráculos de rádio e de colunas de astrologia

dos jornais), indícios de Que os programas de reciclagem principalmente em ADM

e OPER (cargas fatoriais de 0.76 e 0.75, respectivamente) serão um fato real na

última década do século, talvez como uma resposta as mudanças ocasionadas

pela introdução da Informática no ambiente da empresa. Como reflexo, os planos

de carreira também deverão ser revistos, conforme pode ser observado na

composição das variáveis do oresente' fator.

Outro NOVO FATOR 17 - SISTEMAS DE EXPANSÃO DE PESSOAL

pode ser considerado como continuidade do anterior, possuindo forte correlação

com suas variáveis formadoras. Segundo os resultados das cargas fatoriais, a

expansão é prevista, em ordem, primeiro em INFO (0.82) e depois empatados

ADM e OPER (com cargas fatoriais 0.77).
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Rotatividade de Pessoal, Organização de Carreira e Reciclagem é"-

Expansão de Pessoal são três fatores interligados no aspecto de expectativa;

futuras, naquilo que EIN-DOR e SEGEV (1983: 43) ao analisarem a implantação.·

futura de um MIS (Management Information System) dizem ser que : AS'~

expectativas da organização precisam palmilhar um caminho reto e estreito. ( ... L~
Pode ser pintado um quadro realista evitando estimativas exageradas

economias com pessoal de escritório e gerência ... "

o NOVO FATOR 15 - SISTEMAS DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE,'

(SQP *) é resu Ita nte da forte correlação entre suas va riá veis componentes,1,'

principalmente o aspecto QUALIDADE, que de cargas fatoriais em torno de 0.70" ;'
:.::< • ~

para o período atual (1980/1990), saltaram para 0,84 para o período futuro (19901,,"

2000), numa clara demostração da preocupação dos respondentes com as 1 '
políticas de acompanhamento de Qualidade, pr inctpatrnente em INFO ( com carga;

fatorial 0,86). Os autores citados acima (1983: 72) fazem o elo entre a forma de

Administração por Objetivos - APO e os resultados qualitativos e Quantitativos ao

afirmarem Que" As metas designadas para cada função refletem a finalidade do

MIS e descrevem a função em ordem de magnitude e em termos Qualitativos. As

metas se referem a benefícios previstos (FUTUROS, adendo nosso) ou

características do sistema." Este sinal, pode significar que as formas de

PLANEJAMENTO terão prioridade na década de 1990;2000, o que está de acordo

com as constatações de ALBUQUERQUE (1987: 161) que informa que" À grande

maioria das variáveis foi atribuído um alto grau de importância na consideração

para efeito de planejamento estratégico das empresas pesquisadas."

Os NOVOS FATORES 21 e 23 - respectivamente ORGANIZAÇÃO DE

FONTES ALTERNATIVAS DE REC & SEL (OFA *) e INFORMAÇÃO DE PREVISÃO

DE CONTRATAÇÃO (IPC·) representam o que EIN-DOR e SEGEV (1983:121)

afirmam ser ••As incertezas a respeito do quadro de pessoal representam 1
obsviamente uma dificuldade importantena administração de um MIS, bem como :~

uma fonte de erros consideráveis. Uma visão extrema declkara que todos os ,~
;ri

fracassos com um MIS são fracassos da administração do MIS e de seu i
pes so al.t l Or.t Morgan e Soden. "Undestanding MIS Failures"). Quando j
ALBUQUERQUE estuda as diferenças de percepções entre a realidade atual e o ~

desejável, chega a resultados próximos aos obtidos por nós. I
~'I:
~
'it

_J
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A crescente preocupação manifestada pelas empresas em relação à

escassez de Recursos Humanos especializados no mercado, no Brasil também

é ilustrada no Quadro 3.15, pois as variáveis que diz ern respeito tanto à oferta

como qualificação dew pessoal técnico-profissional apresenta medianas com

valores altos, no que se refere às percepções sobre a situação desejável. Estes,

resultados parecem estar condizentes com ALBUQUERQUE( 1986), que já advertia

para a necessidade de as empresas com base tecnológica dedicarem um tratamento

específico, em termos de políticas de Recursos Humanos, aos funcionários de

nível técnico-profissional." Neste ponto fica clara a construcão dos dois novos

fatores seguintes.

o NOVO FATOR 20 - MÉTODOS EM LEVANTAMENTO DE

NECESSIDADES DE TREINAMENTO & DESENVOL VIMENTO busca detectar as

aptidões necessárias para aplicação, no futuro, com a Introdução da INFORMÁTICA

na empresa. EIN-DOR E SEGEV( 1983: 11 O) afirmarr. que ..... administrador

necessita ter dois conjuntos básicos de aptidões. (. .. ) administrativas sólidas são

exigidas para o planejamento, a identificação de problemas e o controle do

orçamento ( ... ) deve ter um jeito especial para os sistemas de computação e um

conhecimento do jargão de compütação ..;" , o que torna os Levantamentos de

Necessidades uma atividade contínua das políticas de Recursos Humanos.

Entretanto a correlação entre as variáveis componentes com o fator pode ser

considerada média para alta, que pode refletir as preocupações da década para

os profissionais de Recursos Humanos.

o NOVO FA TOR 22 - SISTEMAS DE. CARGOS E SALÁRIOS (SCS +)

possui uma forte correlação com suas variáveis e fatores específicos componentes
~<'

~. (conforme os números dos fatores na lateral do Quadro referencial). Obsderva-se
~~,I; a tendência para o futuro da manutenção de incentivos salariais ao nível

~\-' OPERACIONAL,(carga fatorial 0,79), que cruzado com as variáveis componentes

do nível específico, corr etacionarn-s e, com as formas de reciclagem, carreira e

integração, bem próprio das poíticas de recursos humanos conhecidas do período

atuai", conforme o nosso Quadro Teórico expôs detalhada mente, em várias

oportunidades.
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AL VIN TOFFLER (1970: 80) autor do livro" A terceira Onda "afirma qu:
"Grande parte de nossas teorias sobre mudanças sociais e PSicológica

apresentam um quadro bastante válido do homem em sociedades relativamen{

estáticas, mas também uum quadro distorcido e incompleto do home~'

verdadeiramente contemporâneo. Fica taltanto uma diferença crítica entre O
homem do passado ou do presente e o homem do futuro. Esta diferença pode ser:

,
resumida na palavra "transitoriedade" ( ... ) A transitoriedade é a nov~

"temporatiedade"da vida diária. Ela resulta num estado de espírito, numa sensaçàó

de impermanência. ( ... ) A transitoriedade, de fato, pode ser definida bastanté
--'!

especificamente em termos da taxa com que os nossos relacionamentos mudam.

(. .. ) ... 0 conceito de transitoriedade é pensarmos em termos da idéia de ..rodízio •••.

Esta faceta de transitoriedade pode ser manifesta nos NOVOS FATORES,

ESPECíFICOS detectados na pesquisa. Mais de 50% dos fatores em ADM e
t

. 'IOPER sofreram mudanças. resultando em novos fatores quando analisados 0$:

dois períodos da pesquisa (atual e futuro, também chamado de desejável. po";

ALBUQUERQUE - 1987: 163). Entretanto na área de INFORMÁTICA o número de
fatores se reduz a menos de 50%.

Assim. os 5 fatores novos para INFO (Fator 1-0TF +, Fator 2 -ISO·, Fator":

5 -MIC * e Fator 8 IVC +) todos possuem fortes correlações com suas v ar iáve.s e

altas cargas fatoriais componentes. Cargos, treinamento, aposentadoria e carrelr~.

são assuntos que deverão ser prioritizados na década de 1990/2000 para os '.

Recurtsos Humanos relacionados com INFO, pelos resultados obtidos na análise.
fatorial.

Em AOM, o fator 3 - SAP * dá um destaque especial ao dimensionamentcf.

do quadro de pessoal (carga fatorial 0.80 - Q30) , seguindo-se produtividade,

(carga fatorial 0.80) no fator 2 - IPO ". no mesmo nível. Depoi s temos segurança

ocupacional (Fator 8 - MES *), planos de desligamento, (Fator 5 -OBO +) e salários

(Fator 1-0VM *). Esta visão parece estar de acordo com a situação atual d~; .

mercado, com excesso de oferta de m~o-de-obra e com políticas restritivas

salariais governamentais, conforme" A decisão do presidente da República sobre;

a política salarial se não é ótima, tendo em vista o equilíbrio das contas púbücas.

pelo menos é correta quando se considera a situação geral da economia. "(OESP:

30/7/93, fls 3). Em OPER, a sequência pode ser estabelecida por: Rotatividade de.

pessoal (carga fatorial 0.84-Fator 7),desligam. (O, 79-F9), reciclagem (O, 78-F 1),

fontes alternativas de Rec & Sei (O, 77-F5) e compreensão da cultura (0,74 -F2).
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4 - MUDANÇAS NO AMBIENTE EXTERNO(Ae) FUTURO*

NA tendência predominante é para a complexidade dos mecanismos

regulatórios. (... ) O uso sistemático de informação para orientar o

funcionamento organizacional é o SINE QUA NON de uma organização ."

KATZ & KAHN (1978: 61)

A frase em referência é completada por "Um desenvolvimento altamente

significativo na moderna indústria é o uso de computadores eletrônicos e aparelhos

automáticos para regular as atividades da empresa em dois níveis.". e como

vaticínio sobre o futuro, conclui: "Os computadores serão usados para processar

todas as espécies de informações sobre o funcionamento interno da organização

e seu ambiente, para orientar as decisões nos escalões mais altos sobre as

normas e diretrizes básicas -- mesmo para auxiliar a atribuir pesos a vários

fatores." Não é atoa que DE CONTO (1976: 45) afirma que "A organização

empresarial aumenta sua produtividade na medida em que seus canais de

comunicação se tornam mais eficientes tornando disponível o máximo de

informações. "

Ora, o futuro nos parece ser construído a partir de vários conceitos.

definições, apresentações de um número indefinido de autores, palestrantes e

professores. Procuramos no transcorrer da tese apresentar um número suficiente

de posicionamentos, numa tentatíva de criar subsídios ricos e fecundos para

retirar dos mesmos as palavras-chaves, num processo de criação e recriação do

conceito (ou mais de um) para esta tese. Através das partes, originamos o nosso

ideário visando evitar encaminhamentos equivocados e mesmo interpretações
:j

errôneas, principalmente quando o tamanho da tese torna-se superior ao esperado.

Entretanto a qualidade, apesar da quantidade, é mantida através dos eixos das

análises das Unidades de Análise, tanto do ponto de·vista MACRO, MESa e

MICRO.

Os próximos QUADROS são os resultados destes procedimentos e

fazem parte integrante da estratégia do desenhoda tese. (Quadros 3.15 e
3.16. Ver também Anexo 24 - Pgs 911 à 913 e 921 à 924, resDecti
vamente) .
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QUADRO 3.15 ESTRUTURA DOS 22 FA TORES GERAIS, N, i

' ~PERIODO FUTURO*(1990/2000J E PARA O AMBIENTE EXTERNO COM SUA'
~~:'72 VARIÁ VEIS COMPONENTES (Resultante da análise fatoria/).

FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

ATUAl/FUTURO
FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO ECONÕMICA & SEG/SAÚD OCUPACIONAL

051 CID

051 A/S

051 E/F

FATOR 2 -

050A/8
OSOCID
050E/F

FATOR 3-

053C;D
053EIF
053A'B
OS4A'B
054E,F
054CID

FATOR 4 -

040C/D
040A/8
040EIF

N - FATOR 5 -

039EIF
039CID
041 A'B
039A/8
041 EIF
041 CID

FATOR 6 -

048CID
048A/8
048E/F

FATOR 7 -

037CID
037E/F
037A/8

FATOR 8 -

038A/B
038C/D
038E/F

CARGA
FATORIAL"'- .

TENDENCIAS RETRA/EXPANSÃO ECONOMIA INFLUENCIA
PROGRAMAS DE SEGURAl'lÇA E SAUQE OCUPACIONAL EM ADM .80/.86
TENDENCIAS DE RETRAÇAO/EXPANSAO DA ECONOMIA
INFLUENCIA PROGRA DE SEG/SAÚDE OCUP.EM INFO .77/.74
TENDENCIAS DE RETRACÃO/EXPANSÃO DA ECONOMIA
INFLUENCIA PROGR DE 'SEG/SAÚD OCUP EM OPER .73/.82

MÉTODOS EM PESO & DESENV EM SEG/SAÚD OCUPAC

INVESTIMENTO EM PES & DES P/ SEG/SAUD OCUP EM INFO
INVESTIM. PES & DES PI SEG/SAUD OCUP EM ADM
INVESTlMPES&DES PI SEG/SAUD OCUP EM OPER

.83/.75

.82/.76
65173

INFORMAÇÃO DE MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS EM SSO- ISSO.

MUDANCAS COMPORTAM EM SEG/SAÚD INFLUEN ATIVID EM ADM .83/.81
MUDAN COMPORTAMENTAIS EM SEGISAÚD INFL ATIVID EM OPER .82/.81
MUD COMPORT AMEN EM SEG/SAÚD INFLUENCIAM ATIV EM INFO .801.79'
ATENCÃO NO CONTROLE DE DOENCAS PROFISSIONAIS EM INFO .521.58
ATENCÃO NO CONTROLE DE DOENCAS PROFISSIONAIS EM OPER .41/.52
ATENÇÃO NO CONT DE DOENÇAS PROFIS.EM ADM .56/.58

SISTEMA POllTICO-SOCIAL-SINDICAL

ATUAlIZACÃO POliTICO-SOCI-SINDIC. DOS RH EM ADM
ATUAliZAtÃO pOLÍT.-SOCIAL-SINDIAL DOS RH EM INFO
ATUALIZAÇÃO POLÍTICO-SOCIAL-SINDICAL DOS RH EM OPER

.801.77

.771.82

.76/.69
INFORMAÇÕES DE ATlTUDES.ASPIRAÇÕES E MUDANÇAS -IAAM.

T &D&R ACOMPANHA MUDANCAS TECNOLÓGICAS EM OPER
T &D&R ACOMPANHA MUDANCAS TECNOLÓGICAS EM ADM
VALORES PI DESENVOL PROFisSIONAL E PESSOAL EM INFO
T &D&R ACOMPANHA MUDANCAS TECNOLÓGICAS EM INFO
VALORES PARA DESENVOLVIM. PROFISS. E PESSOAL EM OPER
VALORES PI OESENVOLVIMENTO PROFIS. E PESSOAL EM ADM

.831.80

.63/.72

.63/.61

.53/.60

.471.55

.641.54

INFORMAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DA POPULAÇÃO E aVT

COMPOSICÃO DA POPULACÃO INFLU SAl/8EN E OVT DOS RH EM ADM
COMPOSiÇÃO DA POPULAtÃO INFLUI NO SAl/BEN E OVT RH EM INFO
COMPOSIÇÃO DA POP. INFLuI SAL/BEN E OVT DOS RH EM OPER

SISTEMAS INTERNOS DE RECOLOCAÇÃO - SIRE·

ACEITACÃO RECOL CRIADOS PELA EMPR EM ADM
ACEITAtÃO REC. CRIADOS PELA EMPR EM OPER
ACEITAÇÃO RECOL CRIADOS PELA EMPR EM INFO

.93/.93

.87/.92

.85/.85

INFORMAÇÃO DO PROFIS.DE OMIS NO MERC DE TRABAl.- 10MP

VIVÊNCIA E CONHECIMENTO PROFISSIONAL DE OMIS EM INFO
VIVÊNCIA E CONHECIMENTO PROFISSIONAL DE OMIS EM ADM
VIVÊNCIA E CONHECIMENTO PROFISSIONAL DE OMIS EM OPER

.62/.76

.61/.85

.58/.83

FATOR 9 - ORGANIZAÇÃO PRÓ-ATIVA PARA PROFISSIONAL DE OMIS

046C/D
046E/F
046A/B

OFERTAS DE SAL/8EN PARA PROFISSIONAL DE OMIS EM ADM
OFERTAS DE SAL/BEN PARA PROFISSIONAL DE OMIS EM OPER
OFERTAS DE SAL/8EN PARA PROFISSIONAL DE OMIS EM INFO

.84/.73

.801.79

.79/.57

.85/.86

.831.88

.81/.79



FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

ATUAL/FUTURO

FATOR 10 -INFORMACÃO NA EVOLUCÃO DO MOVIMENTO SINDICAL
044C/D EVOLUÇÃO MOVIMENTÓ SINDICAL EM ADM
044AiB EVOLUCÃO MOVIMENTO SINDICAL EM INFO
044E/F EVOLUÇÃO MOVIMENTO SINDICAL EM OPER

CARGA
FATORIAL
ATUAl/FUTURO

- IEMS·
.78/.83
.75/.77
.66/..72

FATOR 11 ·INFORMACÃO SOBRE ECOLOGIA
049C/D ECOLOGiA INflUENCIA ATIVIDADES EM ADM
049E/F ECOLOGIA INFLUENCIA ATIVIDADES EM OPER
049AIB ECOLOGIA INFLUENCIA ATIVIDADES EM INFO

- IECO·
.85/.78
.80/.79
.74/.79

N

FATOR 12 - MÉTODOS DE RECRUT & SElECÁO NA CONCORRENCIA
035C/D CONCORRENCIA UTllISAR&S'&R AVANÇADO EM ADM
035E/F CONCORRENCIA UTllISA R&S&R AVANCADO EM OPER
035AIB CONCORRENCIA UTllISA R&S&R AVANÇADO EM INFO

FATOR 13 - ORGANIZACÃO NA DEMANDA DE PESSOAL TÉCNICO
045B VALOR ECONÓMICO DA ATIVIDADE DE OMIS EM INFO
0450 VALOR ECONÓMICO DA ATIVIDADE DE OMIS EM ADM
045F VALOR ECONÓMICO DA ATIVIDADE DE OMIS EM OPER

- ODPP
.86
.78
.75

- MRSC·
.87/.89
.85/.76
.76/.83

FATOR 14 - INFORMACÃO NO REC&SEl&RECOl DO PROFIS DE OMIS .IRPO.
036C/D TENDÊNCIA NO R&S&R DE PROFISSION. DE OMIS PARA ADM .78/.82
036A!B TENDÊNCIA NO R&S&R DE PROFISSIONAIS DE OMIS PARA INFO .75/.78
036E,F TENDENCIA NO R&S&R DE PROFISSIONAIS DE OMIS PARA OPER .621.80

FATOR 15 - SISTEMA DE ATUAlIZACÁO DO PROFISSIONAL _ SAPO.
042C/D ATUALIZAÇÃO EXTERNA PROFISSIONAL DE OMIS EM ADM .841.68
042E/F ATUAlIZACÃO EXTERNA PROFISSIONAL DE OMIS EM OPER .63/.57
042A/8 ATUALIZAÇÃO EXTERNA PROFISSIONAL DE OMIS EM INFO .561.78

FATOR 16 -INFORMACÃO DA DISPONIBILIDADE DE PROFIS. DE OMIS
032C!D DISPONiBILIDADE DE PROFISSIONAIS EM ADM
032A/8 DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS EM INFO
032E/F DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS EM OPER

- IDPO •
.821.83
.75/.80
.71/.76

FATOR 17 - MÉTODOS NA SITUAÇÃO ECO~OMICA _ MSEC.
047C/D ECONOMIA MANIPULA SALARIOS NO MERCADO DE TRABALHO EM ADM .87/.84
047E/F ECONOMIA MANIPULA SALARIOS NO MERCADO DE TRABALHO EM OPER .83/.80
047AJ8 ECONOMIA MANIPULA SALÁRIOS NO MERCADO DE TRABALHO EM INFO .53'.72

FATOR 18 - ORGANIZACÃO PARA ABSORCÃO DE MÃO-DE-OBRA _ DAMO.
034E/F ABSORCÃO DE MÃO·DE·OB·RA ESPECIAlIAlIZADA EM OPER .84/.81
034C/D ABSORCÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIAlIAlIZADA EM ADM .801.79
034A!B ABSORÇÃO M-O ESPECIAlIAlIZADA EM INFO .45/.63

FATOR 19 - SISTEMAS NA PARTICIPACÁO INTERNACIONAL EM T&D&R - SPIP
043C/D PARTICIPACÃO INTERNACIONAL NO T&D&R DE RH EM ADM .85/.78
043AIB PARTICIPAtÃO INTERNACIONAL NO T &D&R DE RH EM INFO .75/.79
043E/F PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL NO T&D&R DE RH EM OPER .601.59

FATOR 20 - ORGANIZACÁO NA QUALIDADE DA FORMACÃO TÉCNICA _ OQFP
030E/F QUAlIDÁDE DA FORMAÇÃO TÉCNICA FACllIT A R&S EM OPER .73/.72
Q30CID QUALIDADE DA FORMACAO TÉCNICA FACILITA R&S EM ADM .71/.83
Q30AIB QUALIDADE DA FORMAÇÃO TÉCNICA FACILITA R&S EM INFO .66/.78

FATOR 21 - MÉTODOS NA FORMACÁO DE BACHARel E ESPECIALIZA0 _ MFBE-
Q31 AIB NIVEl FORMAÇÃO BACHAREL E ESP FACILITA R&S EM INFO .78/.74
Q31 CID NIVEl FORMACÃO Bel E ESPECIALIZAÇÃO FACIL R&S EM ADM .62/.69
Q31 EIF NIVEL FORMAÇ: BACHAREL E ESP FACILITA R&S EM OPER .62/.53

N - FATOR 22 - ORG. NA SEG. PREVENTIVA NA ALTA TAXA DE DESEMPREGO- OSAT.
Q52AIB TAXA DESEMPR ALTERA PROGRAMAS DE SEG/SAÚD OCUP EM INFO
Q52C/0 TAXA DESEMPREGO ALTERA PROGR SEG/SAÚO OCUPAC EM ADM
052E/F TAXA DE DESEMPREGO ALT. PROG. DE SEG/SAÚDE OCUP EM OPER

.901.92

.89/.93

.88/.92
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QUADRO 3.16 ESTRUTURA DOS 25 FATORES ESPECíFICOS, NO:

PERíODO FUTURO *(1990/2000) E NO AMBIENTE EXTERNO (Ae),

9 FA TORES PARA INFO, B FA TORES PARA ADM E B PARA OPER E COM SUAS:··

75 VARIÁVEIS COMPONENTES SENDO 25 PARA CADA AGENTE(/NFO, ADM~'

e OPER)(Resultante da análise fatoria/).

I N F O R M Á T I C A- INFO

FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

CARGA
FATORIAL

FATOR' - ORGANIZACAo PI ATUAlIZACAo NAS MUDANCAS TECNOLOG -OAMT·
0399 T&D&R ACOMPANHA MUDANCASTECNO EM INFO . .79
0419 VALORES Pt DESENV PROF. t PESSOAL EM INF .74

N FATOR 2 - MÉTODOS NA FORMACÁO PROFISSIONAL - MFPR·
0319 NIVEL FORMACÃO 9ACHAREL E ESP FACILTA R&S EM INFO
0309 OUALlDADE FORMACAo TtCNICA FACILITA R&S EM INFO
0549 ATENCÃO NO CONTROLE DE DOENCAS PROFIS EM INFO
0379 ACEITACÃO RECOL CRIADOS PELA EMPR EM INFO
0539 MUDANCA COMPORTo SEGISAÚD INFLUECIA ATIVID. EM INFO

.69

.67

.54

.50

.46

N - FATOR 3 -INFORMACAo SOBRE A COMUNIDADE E ECONOMIA - ICEO·
0489 COMPOSICÃ'O DA POPUL INFLUI SALl8EN E OVT EM INFO .70
0498 ECOLOGIA INFLUENCIA ATIVIDADES EM INFO .70
0509 INVESTIMENTO EM PES & DES PI SEG/SAUD OCUP EM INFO .54

N - FATOR 4 - SISTEMA PARA VALORIZACÁO DO PROFIS. DE OMIS - SVPO·
0459 VALOR ECONÔMICO ATIVIDADE DE OMIS EM INFO .74
0349 ABSORCÃO DE M-O ESPECIALIZADA EM INFO .69
046B OFERTAs DE SALl9EN PROFIS. DE OMIS EM INFO .69

FATOR 5 - ORGANIZACÁO ECONOMICA - OREC·
052B TAXA DE DESE:MPREGO A~ TERA PROGRAMAS DE SEGURANÇA

E SAUDE OCUPACIONAL EM INFO .88
0518 ECONOM INFLUENCIASEGURISAUD OCUPo EM INFO .85

FATOR 6 -INFORMACAo & CULTURA PARTlCIPATlVA -ICPA·
0438 PARTICIPAC t'NTERNAC NO T&D&R DE RH EM INFO .71
0479 ECONOMIA MANIPULA SALÁR. NO MERC. EM INF .56

N - FATOR 7 - MÉTODOS DE TRABALHO COM PROFISSIONAIS DE OMIS - MTPO·
0389 VIVÊNCIA E CONHECIM. PROFIS. DE OMIS EM IN .67
0368 TENDENDIA NO R&S&R DE PROFlssrONAIS DE OMIS PARA INFO .67
0359 CONCORRtNCIA USA R&S&R AVANÇADO EM INFO .50

N - FATOR 8 - SISTEMAS NAS RElACÕES EXTERNAS PROFISSIONAIS
0449 EVOLUCÃO MOVIMENTO'SINDICAL EM INFO
0429 ATUAÜZACÃO EXTERNA PROFISSIONAL DE OMIS EM INFO
0409 ATUAlIZACÃO POLí-SOCIAL-SIND DOS RH EM INFO
0339 AUMENTO 'DE DEMANDA DE PESSOAL TÉCNICO EM INFO

- SREp·
.77
.60
.57
.48

FATOR 9 -INFORMACÃO DE DISPONIBILIDADE DE M-O
0329 DISPONI91LIÓADE DE PROFISSIONAIS EM INFO

-IDMO·
.88
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A O M I N 1ST R A ç Ã O - ADM

FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

CARGA
FATORIAL

N . FATOR 1 . ORGANIZACÃO NA EVOLUCÃO E ATUALlZACÃO DA ADM· OEAA·
0440 EVOLUCÃO MÓVIMENTO SINDICAL EM AOM . .76
0400 ATUALlzACÃO POLi·SOCIAL·SINO DOS RH EM AOM .74
0410 VALORES p! OESENV. PROF. E PESSOAL EM ADM .57
0390 T &O&R ACOMPANHA MUDANÇAS TECNO EM AOM .50

N FATOR 2· MÉTODOS NAMUDANCA COMPORTAMENTAL . MMCO·
0530 MUO. COMPORT. SEG/SAÚD INFLUENCIA ATIVID. EM ADM .77
0490 ECOLOGIA INFLUENCIA ATIVIDADES EM AOM .71
0500 INVESTIM. EM PES & DES P! SEG/SAUD OCUP EM AOM 47
043C PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL NO T&O&R DE RH EM ADM .42

N FATOR 3 . INFORMACÃO DE MÃO·DE·OBRA ESPECIALIZADA ·IMOP
0340 ABSORCÃO M·O ÉSPECIALlALlZADA EM AOM .67
0350 CONCORRÊNCIA USA R&S&R AVANCAOO EM AOM .59
04SD VALOR ECONÕMICO ATIVIDADE DEOMIS EM ADM .46

FATOR 4· SISTEMAS TRANSACIONAIS EM SEG/SAUD OCUP . STSO·
OS2D TAXA DE DESEMPREGO ALTERA PROGRAMAS DE SEGURANCA E

SAÚDE OCUPACIONAL EM ADM .87
0510 ECONOMIA INFLUENCIA SEGURISAUD OCUP. EM ADM .87

N FATOR 5. ORGANIZACÃO SALARIAL PI PROF. OMIS . OSAO·
0470 ECONOMIA MANIPÚLA SALÁR. NO MERC. EM AOM
0380 VIVÊNCIA E CONHECIM. PROFIS. DE OMIS EM ADM
0360 TENDÊNCIA NO R&S&R DE PROFS. OMIS PI AOM
0460 OFERTAS SALlBENEF P/ PROFIS.DE OMIS EM ADM

.70

.66
45
44

N FATOR 6 . INFORMACÃO SOBRE QUALIDADE DA POPULACÃO
0480 COMPOSIC POPUL INFLUI SALlBEN E OVT EM AOM .
0310 NIVEL FORMACÃO BEL E ESP FACIL R&S EM AOM
0540 ATENÇÃO NO CONTROLE DE DOENÇAS PROFIS EM ADM

·ISQP·
.67
.65
.57

FATOR 7 . METODOS EM ECONOMIA . METE·
0370 ACEITE DE PROG.OE RECOL CRIADOS PELA EMPR EM ADM .68
0320 DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS EM ADM '.66
0420 ATUALIZAÇÃO EXTERNA PROFISSIONAIS DE OMIS EM ADM 49

N FATOR 8 . SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DE FORMACÃO TÉCNICA· SAFP
0330 AUMENTO DEMANDA PESSOAL TÉC. EM ADM' .82
0300 OUALlDA FORMAÇÃO TÉC. FACILITA R&S EM ADM .73
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OPERACIONAL OPER

FATORES

QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

FATOR 1 -SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO SlSA·
QS4F ATENCÃO NO CONTROLE DOENCAS PROFIS EM OPER
QS3F MUDANCA COMPORT. SEG/SAÚci INFLUE ATIVID. EM OPE
QSOF INVESTIM EM PES & DES PI SEG/SAUD OCUPo EM OPERo

FATOR 2 -INFORMACÃO E ATUAlIZACÃO POllTlCO-SOCIAL-SINDICAL
Q44F EVOLU'CÃO MOVIMENTÓ SINDICAL EM OPER
Q40F ATUAu'ZACÃO POLíTICO-SOC-SINDICAL DOS RH EM OPER
Q41F VALORES PARA DESENV. PROF. E PESSOAL EM OPER

N FATOR 3 - METODOS DE AVAlIACÃO DE TENDÊNCIAS DE MUDANCAS - MATM·
Q36F TEND~NCIA NO R&'S&R DE PROFS. OMIS PARA OPER .68
Q39F T &D&R ACOMPANHA MUDANCAS TECNOLÓGICAS EM OPER .53
Q31 F NIVEL FORMACÃO BEL E ESP FACIL R&S EM OPER .50
038F VIV~NCIA E CONHECIM PROFIS DE OMIS EM OPER .57
03SF CONCORR~NCIA UTILlSA R&S&R AVANCADO EM.OPER ..:..;
034F ABSORCÃO M·O ESPECIAlIALlZADA EM OPER 35

FATOR 4 - ORGANIZACÃO EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL- OSSO·
QS1 F ECONOMIA INFLUENCIA SÉGURISAUD OCUPo EM OPER
QS2F TAXA DE DESEMPREGO ALTERA PROGRAMAS DE

SEGURANCA E SAÚDE OCUPACIONAL EM ADM

FATOR 5 -INFORMACÃO DA DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS - IDPR.
Q33F AUMENTO DEMANDA PESSOAL TÉCNICO EM OPER
Q30F OUALlD FORMACÃO TÉC. FACILITA R&S EM OPER

FATOR 6 - METODOS OPERACIONAIS - METO·
Q46F OFERTAS SALlBEN PI PROFIS.DE OMIS EM OPER
Q45F VALOR ECONÔMIC ATIVIDADE DE OMIS EM OPER
Q37F ACEITAÇÃO RECOLOCAÇÃO CRIADOS PELA EMPR EM OPER

N FATOR 7 -INFORMACÃO SOCIAL E ECONÔMICA -ISEC·
047F ECONO'MIA MANIPULA SALÁRIOS NO MERCADO EM OPER .77
Q48F COMPOSiÇÃO DA POPULAÇÃO INFLUI SALlBEN E QVT EM OPER .72

CARGA

FATORIAL

-IAPS·
.82
.71
5~

N - FATOR 8 - SISTEMA PARTICIPATlVO DOS RECURSOS HUMANOS - SPRH.
Q43F PARTICIPA INTERNAC NO T&D&R DE RH EM OPER .67
Q49F ECOLOGIA INFLUENCIA ATIVIDADES EM OPER .55
032F DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS EM OPER '.52
Q42F ATUALIZAÇÃO EXTERNA PROF. DE OMIS EM OPER .49

.86

.70

.63

.87

.S-! l

.79

.56

.76

.68

.50

.'
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4.1 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS NAS UNIDADES DE

ANÁLISE NO AMBIENTE EXTERNO (Ae) NO PERíODO "FUTURO".

"Não há um jeito CERTO de desenvolver um plano, projetar uma

casa ou escrever um livro. Estes problemas, como a maioria daqueles com

que nos deparamos a cada dia, têm a sua solução em aberto: muitas soluções

são possíveis, algumas melhores que outras."

DOYLE & STRAUS (1978: 179)

Terminando com a nossa análise fatorial, para as questões e

consequentes variáveis que os respondentes trabalharam no questionário, e,

repetimos, de acordo com o sentimento, experiência, presentimento e previsão de

cada um e envolvendo uma década ( de 1900/2000 ), obtivemos 22 FATORES no

Ambiente Externo (Ae) da empresa, relacionados com os Recursos Humanos de

Informática, Administração e Operação de forma agrupada. o que dá origem ao

nome "GERAL".

Para facilitar a comparação do período "atual"(1980/1990 1 com o

período "futuro "( 1990/20001, os 22 fatores resultantes foram reordenados na

sua numeração, pois todos são dimensões independentes e o número apenas é

um identificador, não denotando nenhuma hierarquização prévia do programa

SPSS.

Desta forma no ambiente externo da empresa obtivemos apenas 3

NOVOS FATORES (aproximadamente 13%) identificados pela letra N no quadro

a seguir e 19 FATORES repetidos, todos sob o ponto de vista" GERAL" ( que

engloba INFO,ADM e OPER, como afirmado).

Do ponto de vista específico, de apoio ou secundário, isto é, análise

fatorial de cada um dos agentes (INFO, ADM e OPER) tivemos o mesmo

procedimento de renomeação, obtendo em I) INFO, 5 NOVOS FATORES, em 2)

ADM, 6 NOVOS FATORES e em 3) OPER apenas 3 NOVOS FATORES. No total

de 25 fatores, 14 são novos representando 56%.

Assim, nos FATORES GERAIS tivemos 13% de novidades para o futuro,

enquanto nos FATORES ESPECíFICOS, tivemos o quadruplo de situações novas,

o que permitiu alguns estudos e conclusões interessantes, tanto sob o ponto de

vista do nosso Quadro Teórico como da própria literatura futurologística.
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Apresentamos nos quadros a seguir, tanto os Fatores NOVOS (futuro

1990/2000) como os anteriores (atual 1980/1990), que facilitam a compreensã

das comparações e conclusões.

QUADRO 3.17 RESUMO DOS 22 FATORES GERAIS, NO PERíODO>'
.~1.'~

FUTURO(DÉCADA 90/2000) E PARA OAMBIENTE EXTERNO(Ael.~

FATOR 1 . ORGANIZACÃO ECONÔMICA & SEG/SAÚO OCUPACIONAL
FATOR 2 .MÉTODOS ÉM PESQ & DESENV EM SEG/SAÚD OCUPAC
FATOR 3 -INFORMAÇÃO DE MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS EM SSO
FATOR 4 - SISTEMA POLlTlCO-SOCIAL-SINDICAL

N- FATOR 5 -INFORMAC6ES DE ATlTUDES~ASPIRAC6ES E MUDANCAS
FATOR 6 -INFORMAÇÃO DA COMPOSIÇAO DA PO'PULAÇÃO E QVT
FATOR 7 - SISTEMAS INTERNOS DE RECOLOCAÇAO
FATOR 8 - INFORMACÃO 00 PROFIS.DE OMIS NO MERC DE TRABAL.
FATOR 9 - ORGANIZÁCÃO PRÓ-ATIVA PARA PROFISSIONAL DE OMIS
FATOR 10 -INFORMAC'ÃO NA EVOLUCÃO 00 MOVIMENTO SINDICAL
FATOR 11 ·INFORMACÃO SOBRE ECOLOGIA
FATOR 12- MÉTODOs' DE RECRUT & SELE CÃO NA CONCORRENCIA

N- FATOR 13- ORGANIZ. 00 VALOR ECONÓM'ICO 00 PROFIS. DE OMIS
FATOR 14 - INFORMACÃO NO REC8oSEL8oRECOL 00 PROFIS DE OMIS
FATOR 15- SISTEMA DE ATUALlZACÃO 00 PROFISSIONAL DE OMIS
FATOR 16 -INFàRMACÃO DA OISPO'NIBILlDADE DE PROFISSIONAIS
FATOR 17 -MÉTODOS'NA SITUACÃO ECONOMICA
FATOR 18 - ORGANIZACÃO PARÁ ABSORCÃO DE MÃO-DE·OBRA
FATOR 19 - SISTEMAS NA PARTlCIPACÃO INTERNACIONAL EM T&D&R
FATOR 20, ORGANIZACÃO NA QUAÜDADE DA FORMACÃO TÉCNICA
FATOR 21 .METODOS NA FORMACÃO DE BACHAREL E ESPECIALIZADO

N· FATOR 22- INFORM. VALORES PESSOAL E PROFIS. PARA DESENVOL

,OESO·
·MSSO·
,ISSO·
·SPSS·
,IAAM·
· PQVT·
· SIRE·
·IOMT·
·OPOM·
·IEMS·
,IECO·
· MRSC·
· OVEO"
·IRPO"
· SAPO"
, IDPO"
· MSEC"
·OAMO"
· SP1T·
·OQFT+
· MFBE·
·IVPD"

544
321
221
822
113
367
276
753
436
812
328
733
436
75
878
978
657
433
628
285
263
544

QUADRO 3.18-RESUMO DOS 25 FATORES ESPECíFICOS, NO

PERíODO FUTURO (+ 1990/2000) E PARA O AMBIENTE EXTERNO IAe)

INFORMÁTICA INFO
FATOR 1 . ORGANIZACÃO PI ATUA~IZACÃO NAS MUDANCAS TECNOL

N- FATOR 2· METODOS ~A FORMACAO PROFISSIONAL .
N- FATOR 3· INFORMACAO SOBRE A COMUNIDADE E ECONOMIA
N- FATOR 4- SISTEMA p, VALORIZACÃO DO PROFISSIONAL DE OMIS

FATOR 5· ORGANIZACÃO ECONOMICA
FATOR 6 ·INFORMACÁO & CULTURA PARTICIPATlVA

N- FATOR 7, METODOS DE TRABALHO COM PROFISSIONAIS DE OMIS
N- FATOR 8· SISTEMAS DE RELACÔES EXTERNAS PROFISSIONAIS

FATOR 9 . INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE M-O

A D M I N 1ST R A C Ã O ADM
N- FATOR 1 . ORGANIZACÃO NA EVOLUCÃO ~ ATUALlZACÃO DA ADM
N- FATOR 2- MÉTODO'S NA MUDANCÁ COMPORTAMENTAL
N· FATOR 3- INFORMACÃO DE MÃO·DE·OBRA ESPECIALIZADA

FATOR 4 - SISTEMAS TRANSACIONAIS EM SEG/SAUD OCUP
N- FATOR 5- ORGANIZACÃO SALARIAL PARA PROFISSIONAL DE OMIS
N- FATOR 6- INFORMACÃO SOBRE QUALIDADE POPULACIONAL

FATOR 7- METODOSEM ECONOMIA
N- FATOR 8 - SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DE FORMAÇÃO TÉCN.

(um fator 8 menos do que no "aru al "]

O PERACÃO OPER
FATOR 1 -SISTEMAS DE ACOM'pANHAMENTO
FATOR 2 ·INFORMACÁO E ATUALlZACÁO POLlTICO-SOCIAL-SINDICAL

N- FATOR 3 - MÉTODOS DE AVALlACÁO DE TENDÊNCIAS DE MUDANCAS
FATOR 4- ORGANIZACÁO EM SE'GURANCA E SAUDE OCUP ,
FATOR 5 -INFORMACÃO DA DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS
FATOR 6 - METODOS OPERACIONAIS

N- FATOR 7 -INFORMACÃO SOCIAL E ECONÔMICA
N- FATOR 8 - SISTEMA PARTlCIPATlVO DOS RECURSOS HUMANOS

·OAMT"
· M FPR·
· ICEO·
· SVPO'
· OREC'
·ICPA"
· MTPO·
· SREP'
·IDMO"

·OEAA"
· MMCO·
·IMOE·
· STSO·
·OSAO·
,ISQP·
· METE·
- SPQF"

· SISA"
·IAPO·
·MATM"
·OSSO"
·IDPR"
· METO"
·ISEC"
- SPRH·

55
212037
6112
13189
221
1917
81412
10154
16

1045
311219
181213
221
178149
6213
71615
4D ~I

'1
J

l1itf 8121
122 I
4D
9137
176
19111615
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A vitalização e a valorização de alguns títulos e assuntos permitem uma

érie de idéias e reflexões importantes, que poderiam ser aprofundadas numa

forma de "pesquisa sem fim". Entretanto, já percebemos durante a apresentação

do corpo teórico que, e a realidade é a prova mais concreta disso, os instrumentais

e trabalho mudam rapidamente, mas o comporta mental não consegue acompanhar

este processo, no que TOFFLER (1970: 30) concorda ao dizer: "A mudanca é. '

.portanto, necessariamente relativa. Ela também é desigual. Se todos os processos

ocorressem à mesma velocidade, ou mesmo se eles se acelerassem ou

desacelerassem em uníssono, seria impossível observar a mudança. O FUTURO.

NO ENTANTO, INVADE O PRESENTE EM VELOCIDADES DIVERSAS. "(adendo

Entretanto e infelizmente, um objetivo de tese é o de afunilar, cortar

, hipóteses, estabelecer o que é util para quem vai ler e pesquisar e principalmente

o que questionar. As próximas análises tem como parad igma estes efeitos. que

poderiam ser chamados de colaterais. mas Que. como políticas de Recursos

Humanos tem uma pro hlernátic a que merece ser bem definida, ou pelo menos

tentada ...

o NOVO FATOR 5 - INFORMACÕES DE ATITUDES, ASPIRAÇÕES

E MUDANÇAS procura a preparação e os valores de um profissional para a

situação presvista porTOFFLER (1970: 23): "Tire um indivíduo de sua própria

cultura e coloque-o de repente num ambiente totalmente diferente do seu próprio.

com um conjunto diverso de pistas para reagir(. .. ) em seguida retire dele qualquer

esperança de retornar ( ... ) o deslocamento que ele sofrerá será( ... ) muito grave."

Analisando um pouco mais as cargas fatoriais, percebemos Que o

indicador OPERACIONAL (Q 39 E/F) leva a uma possível conclusão que as

atitudes, aspirações e mudanças deverão ocorrer, neste último período. nesta

área empresarial. refletindo de forma direta as novas preocupações, no Brasil. da

integração entre o operário e a questão cidade-campo, conforme MOREIRA

(1985: 131) alerta, pois "Há acirramento das contradições, já que a imbricação

externa da crise do espaço do bloco industrial-agrário requer a reformulação das

estratégias seja pensada nos quadros do novo modo de internalização da divisão

internacional do trabalho ... "



o NOVO FATOR 22 INFORMAÇÃO DE VALORES PESSOAL E
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o que nós encontramos na análise fatorial, pode ser deduzido para uni
previsão do futuro. Assim, no novo fator 5, há uma forte correlação entre a~

variáveis formadoras do fator, como indicativo de que as mudanças tecnológicas

do ambiente externo serão uma das maiores preocupações das

Recursos- Humanos neste final de século.

o NOVO FATOR 13 - ORGANIZAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO De).

PROFISSIONAL DE OMIS, com as cargas fatoriais de INFO (0.86), ADM (0.781 é
.;- ,~

OPER (0,75) permitem prever que os profissionais de OMIS. como agentes de

mudanças e de integração entre RH e o computador que atuem na área específica

de INFORMÁTICA terão um tratamento superior aos recursos humanos de ADM"

e OPER que estarão quase no mesmo nível. Talvez isto explique a opinião de

ROSZAK ( 1988: 69) que "Os futurologistas foram bastante rápidos para progredi'ri ".

neste tema: a complexidade social moderna conduz à supremacia

computadores ."

PROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO, completa o fator acima através da"-

idéia de KATZ & KAHN (1978:477) de que "A maioria das tentativas experimentais

para produzir mudança nas organizações tem sido dirigida a indivíduos e não à",

própria organização. Isto é verdade da abordagem psicológica típica com suà,

ênfase sobre programas de treinamento individual e sobre o movimento de' 1

dinâmica de grupo com sua concentração no pequeno grupo sem levar em cont~'

sua interdependência organizacional. " Talvez, no futu ro, os va lores sejam parte.

de um jogo, como diz TOFFLER (1970:269) : "O que está em jogo na pesquisa dá, .
.',

mudança de vida é coisa muito importante, pois não apenas a doença, mas é! .
:;'

própria morte podem estar ligadas à gravidade das exigências adaptacionais' .f

Verificando mais de perto os componentes dos três fatores novos acima.

percebemos que as variáveis, cujos números estão colocadas na lateral d

quadro são totalmente distintas e também com mais de 50% como novos fatores.

Vejamos a situação detalhadamente, verificando antes, entretanto, que n

AMBIENTE INTERNO tivemos 8 fatores NOVOS enquanto que no AMBIENT

EXTERNO, apenas 3, fato explicado pelo poder de interferir nestes ambienteS

mais ou menos, o profissional respondente. Parece ficai claro que a introspecçã

ainda é a linha mor de conduta dos agentes de recursos humanos na empresa.

conforme iá citado ...

colocadas sobre o corpo."
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O aspecto interessante na avaliação conjunta de INFO, ADM e OPER

como agentes específicos, o número maior de novos fatores ficou com a área de

ADM e o menor, com a área de OPERAÇÕES. Para o final do século isto

, demonstra uma tendência dos profissionais de Recursos Humanos nÃo terem

condições de interferir e intervir de uma forma como gostariam, talvez até de

, manipulação, nos níveis operacionais, onde há um destaque especial para os

.stsndícatos. Este fato pode ser eplicado por FOURNIES (1992: 43) que diz ser: " ...

r um comportamento apropriado em qualquer cargo é bastante específico e limitado,.

Se um trabalhador se comportar de maneira correta, esse comportamento será

adequado; se ele se comportar de maneira diferente, seu comportamento será

inadequado. (... ) Não existe uma ampla escolha de alternativas de comportamento

se o objetivo for realizar bem o serviço", que no caso operacional é bem evidente.

Entrentanto, URIS (1979: 187) lembra bem que" ... as boas maneiras no mundo

empresarial constituem simples extensão da etiqueta usada na vida diária. E não

há a menor dúvida de que elas depõem a favor do executivo, enquanto a falta de

cortesia pode pôr a perder tanto a boa vontade deles como seus próprios clientes,

além de destruir o moral dentro da organização."

Este último fato, ou posição, pode originar a explicação para o elevado

número de novos fatores para as áreas de INFO e ADM, por tallvez serem as que

exigem um maior número de relacionamentos externos. Assim, em INFO, em

primeiro lugar está o Fator n. -8, SREp·, onde sua principal variável (0.77 Q-44b)

possui uma forte correlação com o fator, referindo-se especificamente sobre

relações sindicais; em segundo lugar temos o F n.-4 SVPO·, relacionado com a

valorização do profissional de OMIS, onde encontramos uma média preocupação

sobre o assunto. O fator n. 7-MTPO" volta-se para o profissional de OMIS, como

o Fator n. 3, que trata de informações sobre a comunidade economia ICEO +e que

está ligado diretamente ao Fator 2 -MFPR· que analisa o nível do pessoal técnico

e de bahcarelado. Como resultado, podemos esparar para está década (1990/
'1

2000) um recrudescemento de movimentos sindicais, principalmente por melhores

salários, dentro dos aspectos políticos apresentados no Quadro Teórico, Capo I.

Em ADM, a força das políticas administrativas aparecem sob

a forma de 6 FATORES NOVOS em 8 e, 5 fatores novos em 9, na área de

INFORMÁTICA, provando que os olhares de RH estão voltados com maior

intensidade para o pessoal operacional, neste final de século.
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5 ASPECTOS DE IGUALDADES E DIFERENÇAS DE~
PERCEPÇÃO ENTRE AS REALIDADES "ATUAL "( 1980/1990 ) EQ
"FUTURO" ( 1990/2000) DESEJÁVEL

CYRO BERNARDES (1990:278)

"Já não basta o balanço financeiro para avaliar o desempenho

empresa, pois deverá ser complementado pelo balanço social, avaliando

quantitativa e qualitativamente suas contribuições não-econômicas para a

sociedade; "

A mobilidade social que permeia os estratos da sociedade. permite que"

o indivíduo procure ascender na chamada escala social (em alguns casos. o r
resultado pode ser descendente). Na empresa este fato se dá, principalmente por,

mudanças tangíveis no instrumental ( por exemplo, a introdução de um computador)"

e, na maioria dos casos, através des de mudanças intangíveis no comporta mental ,

(como por exemplo a motivação para uso de uniforme, ternos,etc.).As políticas de

Recursos Humanos tradicionais procuram desenvolver mecanismos para

alcançarem o controle dos fatores tangíveis e intangíveis, lançando mão de

técnicas quedenominamos Organização, Métodos, Informação e Sistemas.

Estes Recursos Humanos sãoconsiderados, por HESSEL (1985: 8)

como "aspectos importantes" na costituição de qualquerempresa e que "cabe. às
~..~

vezes, não apenas relacionar o número de funcionários e suas categorias, ou
..

apenas seus nomes e cargos, mas também algumas características pessoais:'

(... )ou ainda características profissionais( ... ). "Na maioria dos casos estas políticas

de Recursos Humanos estão baseadas em premissas de lealdade, "vestir a'.

camisa"e de dever. PENTEADO(1989:15}) alerta para este fato ao discorrer,:'

sobre políticas e sua obediência, dizendo: "Aspessoas têm certo sentimento do

dever. Embora moralmente seja esta uma das questões maiscontrovertidas, no

restrito mundo empresarial é conveniente aceitar a idéia desse sentimento que

faz com que o próprio indivíduo reconheça suas obrigações perante a comunidade,

servindo-as na medida de sua capacidade."
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Os resultados comparativos obtidos através da estrutura de fatores nos

mbientes interno (Ai) eexterno (Ae) delineados mediante a aplicação do

rocesso de Análise Fatorial, permite uma análise das possíveis diferenças de

'percepção dos profissionais respondentes do período atual( 1980/1990) e do

, eríodo futuro (1990/2000), através de suas respostas. Neste item, pretendemos

. ,<averiguar se, através dos novos fatores obtidos no período futuro(simbolizado

elo * nos códigos dos fatores) e indicados nos quadros de referência pela letra

"N", se é possível identificar, aquilo que ALBUQUERQUE (1987: 163) diz ser: "Em

outras palavras, o objetivo da pesquisa, neste ponto, é averiguar se existem

,diferenças de percepção significativas dos profissionais pesquisados quanto a

, importância atribuída pelas suas empresas às informações do ambiente externo

e a aspectos de Recursos Humanos do ambiente interno,para efeito da elaboração

do Planejamento Estratégico de Recursos Humanos, segundo duas óticas:

realidade atual e situação ideal."

No caso. o nosso trabalho irá procurar identificar aspectos que visualizem

um processo integrativo dos Recursos Humanos, através das técnicasde OMIS,

com a microeletrõnica. representada pela INFORMÁTICA. e, mais especificamente,

ocomputador.

5.1 - AMBIENTE INTERNO (Ai)

"Planta árvores pela estrada. Faze uma casa em cada cidade, vila ou

aldeia que teus pés pisarem ... "

MALBA TAHAN-MAKTUB( 1984:90)

Para explicitar os re sultado s+e tornar mais aparente as interrelações,

nas páginas seguintes apresentamos uma série de DESENHOS construídos com

base nas UNAN, AGENTES, FATORES GERAIS E ESPECíFICOS e CARGAS

FATORIAIS. O resultado é um emaranhado de interligações e interdependências

entre os componentes, na formação de uma teia de influências recíprocas e com

forças (ou valências) diferentes, como analisado no nosso quadro teórico.
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.'
Os DESENHOS são os seguintes:

DESENHO 5 - COMPONENTES DA ANÁLISE FATORIAL NO Ai FUTUR)

NA UNAN REC & SEL & RECO;lr

DESENHO 6 - COMPONENTES DA ANÁLISE FATORIAL NO Ai FUTUR" ".,

NA UNAN TRE & DES & RECI:

DESENHO 7 - COMPONENTES DA ANÁLISE FATORIAL NO Ai FUTUriJ'

. NA UNAN SAUAO) & BEN IQVT): e. .t.
DESENHO 8 - TECNICAS OMIS APLICADAS A ANALISE FATORIAI!"f

NA INTEGRAÇÃO DE RH COM INFO NO Ai FUTURO~ ,<

Os desenhos 5, 6 e 7 seguem a mesma interpretação, ou seja,

a) Quais os NOVOS FATORES GERAIS previstos para o FUTURO. como

destaque principal, a partir da UNAN ( identificados pela letra "G ");

b) Quais as QUESTÕES da pesquisa que tiveram uma CARGA FATORIAl!:
~'"

expressiva e Que deram origem ao nome do FATOR (indicamos as cargas peld, .

próprios números e através da codificação de traços pré-estabelecida);

c) Quais os FATORES ESPECíFICOS (indicados pela letra "E ")

su rg e m das Que S t õ es e Que se rvem de su p o rt e p ara a a ná II se d e t a Ih ad a d e c adá '

agente que compõem a UNAN.I

O DESENHO 8 foi construído a partir dos AGENTES e dos FATORE
5: ~

NOVOS do futuro, para estabelecer uma visão de Quais técnicas de OMIS serâl

mais utilizadas no proceso de entergração entre Recursos Humanos e Informáticà'"

"Ainda não temos um vocabulário para descrever estas organizações d'

futuro. Termos como MATRIZe AO HOC são inadequados. Vários t eo nstas tê,.

sugerido palavras diferentes. O publicitário Lester Wunderman disse: "Grupos d;

conjuntos, atuando como comandos intelectuais, começarão a substituir a estrtuturã

hierárquica. "Tony Judge, um dos mais brilhantes teoristas de organizaçã9 '

escreveu extensamente a respeito do caráter de "rede "destas nascent

organizações do futuro, oberservando, entre outras copisas, que "a rede não

"cooordenada"por ninguém; os corpos participantes coordenam-se eles mesmo

de modo que se pode falar de "autocoordenação".
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TOFFLER ( (1980:265) continua: "Mas sejam quais forem os termos que

emos alguma coisa está acontecendo. Estamos participando não apenas do

ascimento de novas formas organizacionais, mas do nascimento de uma nova

No livro "BRASIL - O 'FUTURO IMINENTE"(1980: 9) o homem é

nsiderado como Teorema, pois, "Assim, como no enunciado do Teorema já está

'ontido sua solução, no homem o potencial que precisa ser demonstrado. Para

50: aí o nosso tempo e nosso espaço ... ". Na interpretação dos desenhos. e

'porque não dizer de toda a tese, pretendemos demonstrar o potencial, e para

tanto utilizamos o máximo de espaço e muito tempo. "Here in this event, part of OUi

daily contribution", conforme o mesmo livro. folhas 12.

A interpretação do futuro, como já dissemos, pode ser "coisa"de quirologia

ou de pessoa dada a prática da quiromancia. No nosso caso. a partir da análise

fatorial e da bagagem cultural, podemos diagnosticar algumas tendências que

podem auxiliar no exercício de Jogos de Empresa e no estabelecimento de

Cenários Futuros como itens já 'desenvolvidos em nosso Quad ro Teórico.

Não estamos livres de er ro s , Mas, segundo ALVES (1987: 82) "Os erros

são parte importante de nossa experiência. Se não os reconhecermos. em breve

podemos vir a repetí-Ios. L .. ) Basicamente não há nada de errado em se cometer

erros .•. O que estamos propondo a partir de agora é um pequeno exer clcio de

construção do futuro através da análise fatorial e do conhecimento amealhado no

correr dos anos em atividades empresariais pelo autor. Na página seguinte.

oALVES afirma: •.E I o homem o criador. O sistema social é tão somente a criatura.

Portanto é o homem, e não o sistema, a medida de todas as coisas. Não é o

homem que deve ser julgado tornando-se por base o sistema. O sistema é que

está sob o julgamento humano".

Encontramos nas páginas seguintes, os desenhos de apoio as nossa
'I

interpretações do futuro, no processo integratativo de RH com a INFORMÁTICA

através de OMIS, e, em seguinda, nossas considerações.



DESENHO 5 - COMPONENTES DA ANÁLISE FATORIAL NO Ai FUTURO':

NA UNAN REC/SElIRECOol

~
(~

J
'

,

,

"
, S'

.

t,·~,'·,· ,"r

LAP lU (JUAURU ES

® ® ®
REfERENCIAS

- -® Fator Comum

F=FATOR
Q = QUESTÃO
G = GERAL
E = ESPEcíFICO

Q+ncJmerO+8;Questáo ae I\FO
Q+~O+D=QuestãodeADM
Q+número+F =Questão de OPER

G .70E

F4-SCR'

UNAN

G

F4-MRP'

'1 .60E
F8-IVC'

80

.68

C3B0===~·68~E~~~ /Í\QSD F3-SAP' \0 A

CARREIRA
(LIGAÇÃO com outra UNAN)
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DESENHO 6 - COMPONENTES DA ANÁLISE FATORIAL NO Ai FUTURO

NA UNAN TRE/DES/RECI.

UNAN

TRE& CES&RECI

G

CARREIRA
(LIGAÇÃO com outra UNAN)

(Ver RECISElIRECO)

F8-NC'

80

REFERÊNCIAS

F., FATOR
Q = QUESTÃO
G = GERAL
E = ESPEcíFICO

Q~numero+B=Questéo de INfO
Q+número+D=Questão de ADM
Q+número" F=Questão de OPER

______ ~ FmorComum

F3-MIQ'

72E
-----:{0

_68

G

.63

.66E

....._-.:® F3-0FM'

CARREIRAISALÁRIO
(LIGAÇÃO com outra UNAN)

(ver SALJ8EN)

A9E
.)

.68E

.68E

SALÁRIO
(LIGAÇÃO com outra UNAN)

(Ver SALJ8EN)
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DESENHO 7 - COMPONENTES DA ANÁLISE FATORIAL NO Ai FUTU
NA UNAN SAL(AD)/BEN (Q

sALÃRm
(LIGAÇÃO com outra UNAIIJ)
(Ver TREOES.fiECl)

REFERÊNClAS

F = FATOR
Q = QUESTÃO
G = GERAL
E = ESPECÍFICO

Q•.rúTlero"B=Ouestão de INFC'
G•.numero+D=Guestão oe ~
O+firnero. F:Questão de I~E

______@ Fator Comum

UNAN

.79

.44E

---------00
: <:»

CARREIRA I SALÁRIO
(LIGAÇÃO com outra UNAN)
(Ver TREJDESIRECI)
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DESENHO 8 - TÉCNICAS DE OMIS APLICADAS À ANÁLISE FATORIAL

ESPECíFICA NO PROCESSO INTEGRATIVO DE RH À INFORMÁTICA

NO Ai E NO PERíODO FUTURO (*)( 1990/2000).

/NFO
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5. 1.1 - MUDANÇAS E FEEOBACK NA UNAN

REC & SEL & RECO

No DESENHO 5, estrutura da UNAN REC & SEL & RECO, observamos

4 FATORES NOVOS, dois relacionados com a técnica "INFORMAÇÃO", um com

"SISTEMAS"e outro com "ORGANIZAÇÃO".

Analisando mais de perto cada um deles, podemos inferir que os

RECURSOS HUMANOS na empresa, quando enfocados sob um lado generalista

e, conforme nossa proposta, na lente de INFORMÁTICA, vai exigir formas de

PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO mais estruturadas, com destaque para INFO

(Q58- carga fatorial 0.78), conforme o FATOR NOVO 23-IPC· (onde o I =

Informação, como técnica de integração de RH com INFO).

No FATOR NOVO F-3 - IRp·, o mesmo procedimento ocorre em relação

aos problemas internos de ROTATIVIDADE DE PESSOAL, com uma curiosidade,

ou seja, o pessoal ADMINISTRATIVO está em primeiro lugar na preocupação dos

respondentes; INFO pode variar de 2 para. 3 lugares, conforme a empresa.

(Questões Q9F e Q48). Um dado interessante neste fator são as duas questões

com cargas fatoriais negativas, a indicar que a falta de compreensão, por parte

do pessoal de INFO, da cultura da empresa é que os sujeita a processos de

demissão e rotatividade mais elevado. PESSANHA (1987: 84) alerta para o fato

de que: "Toda a atenção deve ser dada ao aspecto humano; os particpantes de

um projeto-piloto tendem a se ressentir de sua posição de "cobaias"caso não

sejam suficientemente motivados", e, completamos, sejam eles os usuários (mais

comum) ou os implantadores da nova tecnologia.

Como consequência o FATOR NOVO 17- SISTEMAS DE EXPANSÃO DE

PESSOAL-SEp·, tem sua questão 18 ( com carga fatorial 0.82) como suporte a

conhecida necessidade de Recursos Humanos de ter uma previsão para os

profissionais de INFO. Neste caso específico, a preocupação sobre o assunto

ocupa o primeiro lugar. Empatados, com carga fatorial de 0.77 encontramos o

pessoal ADM e OPER, logo em seguida. No gráfico observamos com maior

nitidesz estes fatos ao seguirmos as linhas entre Questão e Fator e seu significado

já anteriormente padronizado (um traço para cargas fatoriais acima de 0.80).



Outro fator NOVO GERAL (F21 )na UNAN REC & SEl & COl é aquele

ue trata da ORGANIZAÇÃO de fontes alternativas para REC & SEl, onde INFO

em atráz de ADM, com carga fatorial de 0.80 (contra 0.85, dado ao pessoal de

, ADM seguido de OPERAÇÃO com 0.73).

Analisando-se as questões, principalmente aquelas que estão

relacionadas com a INFO, algumas conclusões podem ser obtidas. como. por

exemplo, o fato que a questão 9 (código Q9B) receber uma alta CARGA FATORIAL.

tanto sob o aspecto GERAL como ESPECíFICO (.84) denotando que os processos

demissionários com este tipo de profissional, como Recursos Humanos na

empresa, provocam uma média para alta preocupação, principalmente quando

refletem uma visão de concorrência e/ou competitividade no mercado externo. No

outro extremo, encontramos a preocupação com os Recursos Humanos

operacionais. o que vem confirmar a forma clássica de tratamento diferenciado

entre pessoal técnico/administrativo e operacional e as palavras de

AlBUQUEROUE (1987: 167) já anteriormente mencionadas. Sob o aspecto

ESPECíFICO. a questão co nfirrnao fator obtido no período atual. isto é, o F7-

SSQ· (futuro desejado) não diferencia da situação atual(F7-SS0). que nos

permite concluir que o Sistema Organizacional do Ouado de Pessoal em INFO

recebe um tratamento diferenciado, confirmando as propostas do Ouadro Teórico

apresentado e fornecendo subsídios para a análise estratégica das hipóteses que

serão desenvolvidas.

Continuando a análise da questão 9B percebemos que através da letra

"B"o Fator 7-SS0, liga-se com duas outras questões. a Q4B (que trata da

rotatividade de pessoal) e de forma negativa com a 029B (referencia o

conhecimento da cultura da empresa para a manutenção do emprego).

Fica claro que estas análises serão restritas aos fatores que tratam de

INFORMÁTICA (INFO) como assunto central desta tese, sendo que os comentários

em relação a ADM e OPER complementam e suportam evidências em relação ao

primeiro agente.

o FATOR GERAL 17-SEP", ao lado do anterior possui uma Carga

Fatorial formador de 0.82 e está relacionado com a técnica que trata dos

SISTEMAS de papéis no trabalho, que dá origem as Descrições de Cargos,

material utilizado tanto nas políticas salariais como nos processos de Rec & Sei,

conforme também desenvolvido no Quadro Teórico.
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'.

Dentro da visão sistêmica proposta por esta tese, as questões Q6ár'
·if·

05B, também com cargas fatoriais altas, completam a visão FUTURA do profissiona'

de Recursos Humanos. Podemos observar no gráfico, que é através da questã'··

06B a UNAN REC & SEL & RECO liga-se a UNAN TRE & DES & RECI ( ver letra

U A"). Esta mesma questão faz parte de um fator NOVO ESPECíFICO, o F8-IVC*'

que trata da técnica de INFORMAÇÕES sobre os valores observados no agent~

REC & SEL & RECI quando da contratação de Recursos Humanos da área dê.

INFO. Interessante notar que em relação a PLANO DE CARREIRA, a parte OPE~

possui a, carga fatorial mais alta (06F - .77E), seguida por ADM (06D - .71 E) ~~.

depois, com. 60 (06B) a relação com o agente INFO, numa clara demonstraçã~,"'

da realidade empresarial, onde encontramos uma forte hierarquia administrativa ".

com as Descrições de Cargos tanto a nível operacional como administrativo

formalizadas e assentadas. provando que, pela revolução tecnológica constante,' ,,'
"

como vimos no quadro teórico. fica difícil o estabelecimento de seguros PLANOS

DE CARREIRA para o pessoal de INFO, ao contrário de ADM e

principalmente neste último.

o agente UNAN REC & SEL & RECO na análise t at o r rat.l

comparativamente com o período atual (1980/1990) obteve 4( Quatro) novos]

fatores, isto é 50% dos casos, a provar nossa posição apresentada sob forma de'~

escada, no quadro teórico, onde dizíamos que esta área é a mais adiantada doi,

Departamento de Recursos Humanos, o que permite visualizar novas oportunidades

e novas formas de MUDANÇAS.

Os resultados da análise fatorial levam a crer Que o sistema de feedback

aplicado pelas empresas nesta UNAN é ativo, podendo ser considerado, em('

alguns casos, pró-ativo, devido aos valores altos nas cargas fatoriais, como pode 'i'

ser observado no Desenho 5.

5.1.2 - MUDANCAS E FEEDBACK NA UNAN TRE & DES & RECI
.}

,I
:tl

De um total de 8 fatores NOVOS no futuro, a UNAN TREINAMENTO, ,~I
DESENVOLVIMENTO e RECICLAGEM ficou com 3 ou seja, 37,5 %, representada i
pelos codigos F11-0CR", F1 5-S0P" e F20-MLN", que tratam respectivamente,

ífl
das técnicas de ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS. i,

-i
"$:
·f

1
ili
.l;1
.[ol;,rA
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A Organização (F11-0CR·) trata da carreira integrada com reciclagem

onde, mais uma vez, destaca-se a visão de INFO com as cargas fatoriais mais

altas (O 13B - .78 e 011 B - .65) e onde encontramos o fator ESPECíFICO F8-IVC *

já mencionado na UNAN anterior por servir de integração das duas UNAN, na

formação do SISTEMA Recursos Humanos na empresa.

O Sistema (F15-S0P)traz a novidade do aspecto que está preocupando

sta década final de século, ou seja a OUALlDADE E PRODUTIVIDADE, onde

. através dos valores considerados altos. e muito altos das cargas fatoriais,

podemos perceber que a preocupação é igual para os três agentes, isto é, INFO

(.86 - F3-MIQ * l. em ADM (.84 - F2-IPO *) e OPER (. 80 - F3-0FM *). onde a técnica

de MÉTODOS destaca-se para INFO, a técnica de INFORMAÇÃO para ADM e

ORGANIZAÇÃO para o nível OPERo O fator, também novo, F20-MLN ". que trata

do Levantamento de Necessidades de Treinamento a visão de INFO (.62 - F1-

OFT·) fica em último lugar através das cargas fatoriais baixas, cabendo um

destaque como primeiro lugar a visão ADM (.68 - Fl-0VM *) e OPER (.64 - Fl-

IFM·). Analisando estes dois fatores, detectamos o que MEIRELLES (1988:314i

chama de "Fatores Criticos" dizendo: NO primeiro ... está ... relacionado com a

tecnologia e recursos computacionais que, ... ,têm apresentado nos últimos 20

anos uma dramática evolução em termos de capacidade de processamento em

conjunto com uma não menos espantosa reduçao nos custos relativos. O segundo ...

é a mão-de-obra em geral, incluíndo desde executivos até a técnica e

especializada. "Ora, estes dois fatores críticos estão intimamente ligados com

qualidade, produtividade e treinamento e são alvos de políticas específicos de

Recursos Humanos, a um segundo nível na nossa escala de degraus, desenvolvida

no Quadro Teórico.

E' atravÉs de TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO e RECICLAGEM

que ocorre uma verdadeira união entre os agentes INFO, ADM e OPER, bem como

entre as proprias UNAN. Isto significa que as políticas de Recursos Humanos no

futuro darão uma prioridade a esta árêa para chegarem a graus de estabilidade

diferentes nas políticas de contratação, carreira, salários, benefícios e até

segurança e saúde ocupacional, através de uma melhor Qualidade de Vida no

Trabalho.
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Numa visão global da UNAN em questao, observamos que a técnica d'
INFORMAÇÃO é empregada em 9 oportunidades, num total de 18 (50%); a técnic;

de ORGANIZAÇÃO, em 7 oportunidades; MÉTODOS em 2 e SISTEMAS em

nenhuma oportunidade, numa clara justificação do valor estratégico da. '

INFORMAÇÃO, que, segundo MEIRELLES (1988:316) ué difícil de ser medidoa'

priori, mas fácil de ser justificado quando se avalia os benefícios em potencial'

Este valor estrategico tem uma dinâmica complexa no seu uso dentro da empresa

e ao longo do tempo. Seu valor difere para cada empresa e é também diferente
para cada setor."

5.1.3 - MUDANÇAS E FEEDBACK NA UNAN

SAL(AD) I BEN(QVTI

Descendo mais um degrau na nossa classificação, conforme

desenho 01 - Limitações e Expansões das UNAN, localizado no Capo II - QUADRQ

DE PESQUISA, chegamos ao terceiro nível, aquele mais sujeito a iniciativa~

legais do governo e a criatividade dos empresários, ou seja. a UNAN SALÁRIOS

& BENEFíCIOS, que envolvem Avaliação de Desempenho e Qualidade de Vida no:
'!Trabalho. Não cabe repetir a teoria desenvolvida no Quadro Teórico. mas os'

resultados da análise fatorial indicam uma impotência das políticas de Recurso1-

financeiras e sociais.

,'1,,,Humanos neste final de século, se mantidas as condicões atuais econômicas;
. r~

Apenas um fator novo aparece, ou seja o F22-SCS" que trata

SISTEMA de cargos e salários a partir das questões Q 18 e Q 19, que analisam os'
3:. !

sistemas de cargos e os sistemas de remuneração ou incentivos salariais, ponto.s
"-, .i

fundamentais para o desenvolvimento de carreira na empresa. Pelas cargas.
"fatoriais componentes observa-se um equilíbrio entre os 3 agentes (INFO, ADM
'!

e OPER) com um pequeno destaque, como não poderia deixar de ser pela':

constância dos resultados, em INFd, quando no aspecto ESPECíFICO,'

encontramos uma carga fatorial alta (.81 E-F5-MIC") que trata da técnica MÉTODO,

nos planos de carreira e a integração dos cargos para os recursos humano

aplicados à INFORMÁTICA. Segundo BIO (1985:168) " ... a controvertid'.

questão de avaliação de custos X benefícios em sistema, essa parte do eSforç;J~·

de planejamento é bastante crítica. (... )
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Em relação a custo, devem-se considerar as suas diferentes categorias

..• isoladamente. ( ... ) Custos com o pessoal de sistemas (salários e encargos ... ) ( ... )

.Através de mecanismo adequados (a técnica MÉTODOS, adendo nosso), deve-

se exercer controle sobre o plano estabelecido para corrigir desvios detectados

na execução.

5.1.4 - MUDANÇAS E FEEDBACK ATRAVÉS DAS TÉCNICAS

O&M-I&S NOS AGENTES INFO, ADM E OPER

Tomando-se todos os FATORES NOVOS obtidos em cada um dos

agentes (INFO, ADM e OPER) podemos desenvolver o DESENHO 8 - Técnicas de

OMIS aplicadas a Análise Fatorial Específica no Processo Integrativo RH com

INFORMÁTICA no Ai Futuro( +1. com o propósito de um levantamento de quais as

técnicas mais empregadas pelos profissionais de RH no processo integrativo com

INFO em primeiro lugar, e em segundo com ADM e OPERo

Em INFO obtivemos 4 FATORES NOVOS e em ADM e OPER, 5

FATORES NOVOS cada um, num total de 14 FATORES NOVOS, permanecendo

12 FATORES "VELHOS"ou IMUTÁVEIS.

Dos 14 FATORES NOVOS, 5 trabalham com a técnica ORGANIZAÇÃO,

seguindo-se 4 com MÉTODOS, 3 com INFORMAÇÃO e 2 com a técnica SISTEMAS,

Soomando-se as duas primeiras técnicas Organização e Métodos, obtemos o

número 9 que representa aproximadamente 65% das técnicas que indica, como

afirmado por CHINELATO (1989: 30) que "0rganização & Métodos, ou

simplesmente O & M, como tem sido chamado, traz em seu bojo a idéia da

efetividade das coisas. Tal idéia traduz a preocupação com o sentido lógico de

cada operação e de cada sistema; é o questionamento do "por quê" e do "para

quê". "
·1

No Desenho 8, a partir dos Fatores Novos de cada agente ( por ex. de

INFO, temos F1-0TF", F2-ISO", F5-MIC" e F8-IVC*) chamados também de

ESPECíFICOS ou de APOIO e mesmo SECUNDÁRIOS, verificamos Quais as

questões que possuem carga fatorial mais correlacionada e acima de .60 e

procuramos obter os FATORES GERAIS do AMBIENTE INTERNO FUTURO

representativos de opiniões, desejos e sentimentos dos respondentes do

questionário, num trabalho oerce otivo da última década do século.
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Desta forma chegamos aos seguintes resultados:

* * * A) 8 FATORES EM INFO ( 3 utilizando a técnica ORGANIZAÇÃO

MÉTODOS e 3 SISTEMAS) sendo 5 FATORES NOVOS.'
':.

* * * S) 13 FATORES EM ADM (3 utilizando a técnica ORGANIZAÇÃ ,_

2 MÉTODOS, 2 INFORMACÃO e 6 SISTEMAS) sendo

9 FATORES NOVOS; e,

**. C) 11 FATORES EM OPER (4 utilizando a tecnica ORGANIZACAG

4 INFORMAÇÃO e 3 SISTEMAS), sendo 6 FATORES Novq

Podemos tirar algumas conclusões, inferir algumas possibilidades;

estabelecer algumas diretivas de comportamento previsto para este

século, ou seja:

1) INFORMÁTICA obteve menos fatores novos por ser uma área ainij

fora de domín io do profissional de Recursos Humanos, como o oderno s observe

pela ausência total a respeito nos Regulamentos Internos emitidos por RH; e'"l

contrapartida, a parte ADM e OPER recebem uma atenção maior,

realidade empresarial vivênciada por todos do meio.

2) SISTEMAS é a técnica em primeiro lugar a ser empregada

processo integrativo RH e INFO (com 12 fatores ); isto significa, talvez, um
~;~

vontade, um presentimento e até um desejo de mudar o "status quo", pois B!

(1985: 22) afirma que: "O entendimento da empresa como um sistema leva qua~

inevitavelmente o administrador de uma postura conservadora ( para que mud~t;

se sempre foi assim?) para uma postura de agente de mudança". Outro aspec

é a ENERGIA que encontramos em 9 dos 12 fatores desta técnica, enerQ
,

representada por FATORES NOVOS, isto é, há mudanças desejadas no,

SISTEMAS; este fato vem de encontro a KATZ e KAHN (1978:509) que afirma,

que: "Para as organizações humanas, .fomo para outros sistemas abertos, ~"
r .. ,

processos sistêmicos básicos são enérgicos e envolvem o fluxo, transformação'

intercâmbio de energia. C.. ) Talvez a mais básica dessas propriedadades únic

seja a ausência de estrutura no sentido usual do termo - uma anatomia físi

identificável, duradoura, que é observável tanto em repouso como em movimen

e que em movimento gera e executa as atividades que compreendem a runç
sistêmica. "
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Ao optarem pela técnica de SISTEMAS é bem provável que os

'respondentes tenham se concientizado do papel de atgentes de mudança que

deveriam exercer neste final de século pois, ainda conforme os autores citados" A

organização tem falta de estrutura neste sentido anatômico; suas terras e prédios

são ornamentos; seus membros chegam e se vão. E, não obstante, ela tem

estrutura; não é um agregado amorfo de indivíduos em interação, empenhados na

criação de alguma combinação aleatória de eventos." (. .. ) Os eventos são

estruturados e as formas que assumem têm propriedades dinâmicas."

Encontramos assim SISTEMAS de Cargos e Salários (F22-SCS *) NOVO

a indicar necessidades de mudanças; de APOSENTADORIA (F6-SAP*), numa

demonstração de preocupação com o futuro e a qualidade de vida; de QUALIDADE

E PRODUTIVIDADE (F15-S0P*) NOVO, como orientado para a competitividade,

fator fundamental de qualquer recuperação de mercado, como o jornal OESP

(1983: 6), caderno de Economia afirma que como "Parte da retomada da mdús trra

automobilística americana deve-se à melhor QUAlIDADE(adendo nosso) do

produto final"; também temos os SI.STEMAS de integração e de expansão de

pessoal, p r inc ip alrne nt e a nível operacional, numa tendência a acompanhar o

livro "MEGATRENDS 2000" de John Naisbitt e Patrícia Aburdene. comentado no

Jornal São Judas Tadeu (1993: 6). onde encontramos que "desde a " Guerra

Mundial o número de mulheres que trabalham aumentou 200%. O sur qrrne nt o de

um novo arquétipo empresarial de uma pessoa orientada para o alto

desenvolvimento. o indivíduo que valoriza a interdependência. não gosta de

burocracia e procura equilibrar o trabalho com outras prioridades. como família.

recreação. a tendência dos líderes estarem mais para mentores/treinadores do

que para armadores e a flexibilidade que cada vez será mais necessária à

liderança justificam a ascensão das mulheres." Fato esse que vem de encontro ao

publicado no mesmo jornal OESP (1983: 1) no Caderno de Empregos. onde há um

destaque para as "Mulheres vencem barreiras e assumem cargos de chefia. Aos
·1

poucos elas avançam para o topo das empresas, lutando até contra preconceitos."

e na página 2. outro enfoque sobre o "Poder feminino. A mulher está conseguindo

abrir espaços no mundo dos negócios."



ALBUQUERQUE (1987: 35) vem ao nosso socorro Quando diz Que' ,
.: '

participação da mulher no trabalho, Que há algum tempo atrás era preterida, és
aumentando crescentemente, passando a exigir da Administração de Recur$ ~

Humanos uma atenção especial em relação às políticas de carreiras - confo; >~ ...•.."

observado por Walker (1980: 43) - mas também, às políticas de recrutament

seleção e cargos e salários."

3) ORGANIZAÇÃO é a técnica secundária em evidência no proce.

integrativo RH com INFO; 10 fatores indicam a mesma como forma de procedim~
....•

empresarial na avaliação das atividades de RH. Mais uma vez, apelamos P.8 '
'"

ALBUQUERQUE (1987: 47) que afirma: "Na verdade, a ligação do planejame

de recursos humanos com o planejamento es_traté~ico da organização enVOlve!:," "

entender de Walker (1980), uma preocupaçao maior com o Impacto de mudan
c

~i:

planejadas sobre questões-chave da organização: ( ... ) Quais são as possí~'
., .

restrições edema ndas do ambiente externo? (... ) ." , o que permite um Mfolego·,'"

tratamento do assunto tão complexo e repleto de nuânces.

ponto seguinte. ou seja 5.2 - AMBIENTE EXTERNO -Ae.

"LlVIO A. GlOSA (1993: 5)

4) As técnicas INFORMAÇÃO (6 FATORES) e MÉTODOS (4 FATOR
;<;'

parecem indicar que as mesmas serão e servirão de apoio as duas outr .
. .~

principalmente se levarmos em conta que em INFO as duas trabalham direta me ,
"..".~""

com a INFORMÁTICA através da manipulação de Dados e o estabelecimentd

NORMAS e PROCEDIMENTOS de trabalho.

5.2 - AMBIENTE EXTERNO (Ae)

,I

"0 mercado é discriminatório; produtividade, qualidade, excelência,~

parâmetros básicos que levam à competitividade entre os países e as organiza,



IH QUADRO ESTATISTICO 381

O mesmo autor citado em destaque afirma na pg.22 que um processo de

lanejamento dentro de um ambiente estratégico deve abordar "0S motivos da

. xistênciam da empresa, conhecendo e focalizando a sua VERDADEIRA MISSÃO,

os objetivos e as diretrizes, as políticas gerais e setoriais, a ADERÊNCIA E

OMPATIBILlDADE do negócio, além de um conhecimento amplo do mercado (Ae

-adendo nosso) e formas de comercialização."

li A fábrica. Viva a fábrica. Hoje, mesmo enquanto se constroem novas

fábricas a civilização que fez a fábrica uma catedral está morrendo." Quem afirma

TOFFLER (1980:136). Ele diz também (fls 147) que "A eletrônica e os

..computadores formam assim claramente um núcleo interrelacionado". Diz mais

(fls 177)" Para cada questão há inúmeras contraquestões".

Procurando as "que stões ?e "contraquestões", analisamos o Ambiente

Externo futuro e ficamos preocupados com o mesmo, tendo em vista que só 3

NOVOS FATORES GERAIS foram gerados pela Análise Fatorial. Entretanto sob

o ponto de vista específico temos 5 fatores novos para Informática(INFO), 6 para

administraçãolADMI e 3 para operação (OPERI. numa clara evidência que a

especulação sobre o Ambiente EXTERNO futuro é muito mais difícil para os

profissionais de Recursos Humanos, do que a análise desejável do Ambiente

Interno. No fim. são 8 NOVOS FATORES no Ai contra apenas 3 NOVOS

FATORES no Ae. Entretanto, quando analisamos os agentes INFO, ADM e OPER

em particular os fatores NOVOS ESPECíFICOS empatam no número 14.

A visão destes novos fatores nos leva a MAX WEBER e a avaliação que

HODGKINSON (1983: 21) faz da racionalidade weberiana, dizendo que: "A

administração pode ser concedida como "racionalidade aplicada a relações

sociais"e, simultanemanete, como um "sistema artificial e, portanto, sempre

contencioso"(Thompson, 1975,76). "Como conclusão, os resultados nos apontam

a dificuldade de prever o futuro para situações que agora nos parecem sob
'I

controle. O mesmo autor citado, responde esta diferença de percepção (fls 36) ao

afirmar que "Todavia, administração é mais do que conhecer; é fazer; e muitas

vezes é caracterizada por uma notável crtenr acão para agir. "Isto nos parece ã

reatividade do que propriamente pró-atividade, bem dentro do quadro conservador

de Recursos Humanos, como já verificado.
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Como realizado no Ambiente Interno (Ai), vamos agora analisar caci"
UNAN individualmente sob o ponto de vista deste quadro, alertando para g
DESENHOS 9 e 10, a seguir detalhados.

, t
DESENHO 9 - COMPONENTES DA ANÁLISE FATORIAL NO Ae E Nt

PERíooo FUTURO(' )(1990/20001 NAS UNAN TRE/DES/RECI, SALIADI

BEN(QVT) e SEG/SAUD OCUPo ~'"

DESENHO 1O - TÉCNICAS OMIS APLICADAS À ANÁLISE FATORIA~'.
~
'rt

NA INTEGRAÇÃO RH/INFO NO Ae E NO PERíODO FUTURO( *)( 1990/2000), ;>'
~.': .--lI.
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DESENHO 9 - COMPONENTES DA ANALISE FATORIAL NO AMBIENTE EXTERNO
-Ae- FUTURO NAS UNAN TRE/DES/RECI. SAL(AD)/BEN(QVT] E SEG/SAUD OCUP

®.
F1-OAMT

.79E

G

TRE& CES&RECI

UNAN

UNAN .93

.92

EG &SAUD OCU

REFERENCIAS

F = FATOR
Q = QUESTÃO
G = GERAL
E = ESPEcíFICO

Q+numero+8=Questão de INFO
Q+número+D=Questão de ADM
G+numero-+ F=Guestão oe OPEF.

___.__@ Fator Comum
\..

.84E



_.- --- ""<..------ ----

DESENHO 10-TÉCNICAS DE OMIS APLICADAS A ANÁLISE f= ATORlk~'
ESPECíFICA NO PROCESSO INTEGRATIVO RH COM INFORMÁTIC~'

.s .;,

NO Ae FUTURO(ot)

·1
'······:··i ~, .

.,..•.-....•......
-~~

INFO

OPER

o
S
AO·

F6-IQVP

Q43F
F19-SPIP
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5.2.1 - MUDANÇAS E FEEDBACK NAS UNANs

TRE/DES/RECI, SAl(AD)/BEN(QVT) e SEG/SAUD OCUP

Na Fundamentação Teórica do Fenômeno que agora analisamos,

mencionamos alguns conceitos organizacionais (item 9, sub-item 9.1 e letras c)

e d), especificamente) que são retomados nesta avaliação do futuro. "Uma

organização é efetiva se pode realizar seus propóstios; não o é se não

pode. "HODGKINSON (1983: 165) continua: Efetividade é a realização dos fins

desejados( ... ) A eficiência de um sistema cooperativo deve ser sua capacidade de

manter-se pela satisfação individual que proporciona. Para Simon, é mais

convencional. Eficiência é essencialmente a razão de insumo para produto e pode

ser cobncebida em ermos de engenharia."

Ora, eficiência, eficácia e efetividade iniciam-se pelo TREINAMENTO,

DESENVOLVIMENTO e RECICLAGEM tanto a nível comportamental como a

nível Instrumental. Os resultados parecem dizer isto, pois os três fatores novos

envolvem-se com a figura do "VALOR". HODGKINSON (1983: 104) afirma que "Os

termos subjetivos de valor são "b orn " e "mau", "certo"e "errado". O que os

administradores (... ) gostariam de saber, e que a ciência jamais lhes poderá dizer,

é como "dis tinquir ." o bem do mal, o certo do errado.", senao que, será através da

pesquisa do "VALOR"ou "VALORES" (conforme letra h, do item 9 do Ouadro

Teórico) administrativos, pessoais e profissionais, que poderemos chegar próximo

a verdadeira administração como arte e a gerência como ciência.

O FATOR NOVO GERAL F5-INFORMAÇÃO DE ATITUDES,

ASPIRAÇÕES E MUDANÇAS tem um alto grau de correlação com as variáveis

componentes, onde destacamos as questões 041 e 039 que tratam do

acompanhamento e atualização dos Recursos Humanos, originando a formação

do fator de apoio ou específico Fl-0AMT ": este fator F1-0AMT* possui cargas

fatoriais de .74E e .79E para as questões mencionadas, talvez indicando uma

previsão ou desejo dos respondentese que pode ser detectada como um

interesse de uma melhor organização para a atualização nas mudanças

tecnológicas, no nosso caso, na implantação do computador na empresa.
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o NOVO FATOR GERAL F13 - ORGANIZAÇÃO DO VALOR ECONÔMIQ

DO PROFISSIONAL DE OMIS, possui forte correlação com suas variáveis (.8
.78 e .75, respectivamente para os agentes INFO, ADM e OPER confirmandó

tendência de que CHORAFAS (1988: 71) fala, ou seja: "Os administradores

profissionais devem tornar-se consumidores educados para obter vantagens d~

sistemas especialistas(SEs). Devem compreender as possibilidades e limitaçõe

dos SEs, bem como seus modos de uso, e devem tornar-se versáteis nas técnic

de representação de conhecimento. Precisamente devido à importância da aptidã

dos SEs, a Nixdorf instituiu dois cursos de treinamento de alto nível. Um destinl

se aosengenheiros de conhecimento e professores: como construir SEs. O outl

enfoca os usuários finais e responde à questão de como empregar melhor o si
em nossos próprios serviços.' E' ° profissional de OMIS, °conhecido analista ~\.

sistemas. de negócios ou mesmo Engenheiro de Sistemas. o responsável De'
educação do usuáno. dos recursos humanos da empresa no uso do computado'

da compreensão dos seus limites e de suas possibilidades como apresentado DO

SIMCSIK (1992: 131-VOL 2).

O profissional de OMIS torna-se assrm parte do círuclo que envolve;

TRE & DES & RECI e a UNAN que trata de SAL (AO) & BEN(QVT) onde destacat~
" f:

se uma preocupação dos respondentes quanto ao futuro dos salários e benefícios

deste técnico.

O FATOR NOVO F22 - ORGANIZAÇÃO NA SEGURANÇA PREVENTIV. __

NA ALTA TAXA DE DESEMPREGO - OSAT*. como previsão de futuro aopresen('--

cargas fatoriais elevadíssimas dentro da análise fatorial. indicando um grande,

forte correlacionamento. Com os agentes específicos também encontramos',

mesmo grau elevado de cargas fatoriais, com os valores variando de .93 a .84
indicando Que a correlação mantem-se. Uma interpretação em relação ao futur9

pode estar pr' /oxima a realidade, onde as elevadas taxas de desemprego, comá

respectiva maior oferta de rnão-de-o qr a. podem relaxar os investimentos em:
'f'-

segurança preventiva. pois os corte econômicos atingem a área de Recurso~
~.

Humanos como um todo. Este fator pode ser um indício de uma reação a present"

situação, ou situação "atual".

O DESENHO 9 - representa bem o que acabamos de dizer, principalmen~

pela sua fragilidade de FATORES NOVOS em relação aos DESENHOS 5, 6 e 7
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5.2.2 - MUDANÇAS E FEEDBACK ATRAVÉS DAS TÉCNICAS OMIS

NOS AGENTES INFO, ADM E OPERo

"0 analista de OMIS pode ser chamado para introduzir a informática

. ,.na empresa ou apoiar o novo gerente de CPD ou PED, que está procurando

.., . modernizar os sistemas de informação da empresa. "

TlBOR SIMCSIK (1992: 183-vol /I)

14 FATORES NOVOS ESPECíFICOS no Ambiente Externo (Ae) , sendo

5 INFO, 6 em ADM e 3 em OPER contrastam quando comparados com os 3

FATORES NOVOS GERAIS., mas são em mesmo número que os encontrados no

Ambiente Interno (Ai). Este fato permitiu que ambos os DESENHOS (números 8

e 10 respectivamente) fossem ricos em detalhes.

Seguindo o mesmo caminho estabelecido para o Ambiente Interno,

sendo apenas mais conciso e até lacônico, principalmente em relação às vertentes

futuras, onde a filosofia permite uma série de posicionamentos. Conforme AMITAI

ETZIONI, no livro de H90DGKINSON (1983: 16) "O ponto a realçar é que,

qualquer que seja a suposição filosófica que um administrador faça, implícita ou

explicitamente, a respeito da natureza humana, esta não pode deixar de afetar

profundamente sua conduta e a da administração que ele ajjuda a moldar .No

nosso caso em particular a maioria das NOVAS posições estão intima mente

relacionadas com aspectos administrativos que exigem um posicionnamento

filosófico sólido ou meno menos formado.

Os FATORES NOVOS do agente INFO (F2-MFPR *, F3-ICEO, F4-

SVPO * ,F7-MTPO * e F8-SREP*) destacam uma atenção para aUNAN TRE & DES
'1 •

& RECI (F2, F4, F7 e 78) a confirmar na área ESPECIFICA DE INFO os dados

obtidos na análise fatorial GERAL, destacando-se que a maioria dos Fatores

coligados cologam INFORMAÇÃO como a técnica mais importante para a

integração de RH com INFO, seguindo-se a técnica ORGANIZAÇÃO, que somadas

correspondem a 80% das técnicas em INFO.
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Estatisticamente das 28 técnicas obtidas na análise fatorial, u"

neutra ou inexiste (representa 3% do total), sendo que "O "representa 21 %,

"representa 18% e S, 12%. Em primeiro lugar para que ocorra a integração do

à INFO através de OMIS, deve ser empregada a técnica da INFORMAÇÃO,

com 46% vai ao encontro das posturas que buscam em TREI & DES & RECI

resposta aos processos acelerados de mudanças que ocorrem.

(1970: 152) afirma sobre o assunto que: "Em tudo o que se diz sobre a necessid

de uma educação contínua, em todas as discussões populares sobre n

TREINAMENTO (diferencial nosso), existe a pressuposição de que o pote

humano para a reeducação é ilimitado( ... ) Com que velocidade e continuid

pode o indivíduo revisar suas imagens interiores antes de chocar-se com es

limites? Ninguém sabe."

"Novas descobertas, novas tecnologias, novas organizações socia

continua TOFFLER, "no mundo externo (Ae - adendo nosso), irrompem

nosssas vidas sob a forma de taxas crescentes de renovação ... Elas obrigam a

ritmo cada vez mais rápido na vida diária. Exigem um novo nivel de adpatabilid

E preparam o palco para aquela doença social potencialmente devastadora

choque do futuro."

Com a análise fatorial pronta e detalhada, podemos dizer que esta

preparados para uma verificação íntima de nossas hipóteses, procura ..

estabelecer aquelas que podem ser mantidas, modificadas ou, simplesme

esquecidas ...

Estamos até aqui, no presente trabalho seguindo os canônes ditado

encaminhamento de uma pesquisa, conforme o relatório do Instituto Adventis

Ensino(1993: 3) sobre o assunto onde encontramos que "o planejament

pesquisa pode ser definido como processo sistematizado mediante o qual se p

conferir maior eficiência à investigação para em determinado prazo alcanç

conjunto de metas estabelecidas".

Neste ponto podemos dizer que a ANÁLISE MACRO está encerr

estamos começando a ANÁLISE MESa, sob a tutela das hipóteses, para chega

finalmente a ANÁLISE MICRO, com o nosso QUADRO de CONCLUSÕ

RECOMENDAÇÕES.
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6. ANÁLISE DAS QUESTÕES NO PROCESSO
de INTEGRAÇÃO ENTRE RH/INFO ATRAVÉS DE

O&M-I&S.

-A informatização é influênciada diretamente pelo FA TOR

HUMANO durante todas as fases do processo, e por melhor Que sejam o

hardware e o software disponíveis, é a parcela do LlVEWARE Que condiciona

o seu SUCESSO.·

CELSO BUONO RINALDI (1993: 8)
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6.1 - Explicação do Método Adotado no QUADRO

ESTATíSTICO .

Através da aplicação dos testes de hipóteses não-paramétricas de

Wilcoxon para duas amostras, Friedman para "k " amostras e Kendall também para

"k" amostras, às respostas do questionário da pesquisa que suporta a tese;

testou-se a hipótese Ho da não existência de diferenças entre as respostas

fornecidas pelos Gerentes de Recursos Humanos para os agentes INFO, ADM e

OPER no ambiente interno e/ou externo, no período atual (1980-1990) elou no

período futuro (1990-2000) conforme as Unidades de Análise. (*) .

Assim, para efeito de análise, o resultado de um teste indicará a rejeição

da hipótese Ho quando o nível descritivo do teste for menor ou igual a 5 %.

Quando o nível descritivo do teste for maior que 5 %, a hipótese Ho não

pode ser rejeitada. Em contrapartida, não pode ser aceita plenamente, estando

sujeita ao princípio da tats eablltdads- ou refutabilidade de Popper, conforme

citado por Gewandsznajder (1989: 53): "Desse modo, se a experiência foi bem

realizada, podemos, em princípio, considerara que a hipótese é falsa. Por outro

lado, uma série de resultados positivos não podem provar logicamente que a

hipótese seja verdadeira, por mais confiável que a experência tenha sido."

;' (*) Ver detalhes dos testes no Anexo 24 - Letra A - Pgs 880 a 883

1 e Le t r a B - Pg s 936 a 972 ) .



CAP lU QUADRO ESTATI TICO

6.2 - Análise Detalhada dos Resultados da Pesquisa.

Critérios e Métodos.

A reatividade ou prÓ-atividade das políticas de Recursos Huma

realcionadas com a Informática está diretamente relacionada com

características do chamado "Sistema Empresa"e os processos de mudanças q

nela ocorrem.

810 (1988: 22) assume esta situação ao afirmar que

da empresa como um sistema leva quase inevitavelmente o administrador de u

postura conservadora (para que mudar, se sempre foi assim?) (e, acrescentamo

reativa ... ) para uma postura de agente de mudança (no caso, pró-ativa, aden

nosso}." Continuando, 810 afirma: "Isso porque. a partir desse entendimento,

torna inequívoco que: a) O ambiente externo está em costante mutacão. L .. )

Deve haver correspondentes realinhamentos dos processos internos ... (... ) c)

níveis de eficiência exigem aperfeiçoamentos contínuos para a empr

sobreviver ... (... ) d) E' possível interpretar qualquer processo de mudança quan

ao seu impacto no todo ..;"

o Que pretendemos neste momento, é estabelecer atra'ves dos resultad

da pesquisa uma interpretação da realidade e uma inferição de possibilidad .

futuras, tanto sob o ponto de vista REATIVO ( considerado maneira ou forma

tentar acompanhar os acontecimentos do Ae e mesmo do Ai), como do PR

ATIVO (considerado maneiro ou forma de tentar estar à frente dos aconteciment

e mesmo como uma tentativa de conduzir, manipular e até alterar os prováve

acontecimentos previstos, ou não ... ).

Já verificamos que os profissionais de RH optam pela estabilidad

graças, principalmente, a legislação cartorial; também já analisamos que
·1

profissionais de informática optam pelos processos rápidos de mudanças. ls

significa que sob o ponto de vista macro, temos o perfil dos respondentes

pesquisa. Procuramos chegar agora ao perfil meso, com um eixo de corte n

pesquisa, segundo alguns critérios e métodos tradicionais em estatística aplicad
a estudos sociais.
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Através de dois questionamentos básicos, pretendemos polir

continuadamente os dados empíricos obtidos, em interpretações multifaceadas

do corte com argumentos a nível de ciência a partir do senso comum dos
respondentes.

o que caracteriza e certifica a presente tese é a contribuição original

que nasce das respostas das duas questões a seguir, na área de conhecimento

humano voltado ao comportamento do homem perante a máquina. Nossa

contribuição, procura identificar as maneiras pelas quais este homem, através

das técnicas de organização, métodos, sistemas e informação enfrenta a mudança

pela costante modernização do seu instrumental de trabalho. Estas duas questões

procuram simplificar todo este contexto. 810 (1988: 1721 apoia esta forma de

conduta e aconselha:" Embora se considere importante uma explicação simplificada

que ajude a compreender os aspectos humanos na MODERNIZAÇÃO e MUDANÇA

DE SISTEMAS ( grifo nosso), é preciso considerar que os fenômenos humanos

são extremamente complexos. Qualquer modelo simplificado. embora ajude a

pensar, corre o risco de ser enganoso. de fazer crer Que o comportamento humano

nas organizações possa ser facilmente compreendido."

Sob o ponto de vista micro, pretendemos com o nosso modelo simplificado

de integração de RH com INFO, o "ajudar a pensar"citado e, ainda com 810 (1980:

1 73) temos "A intencão (de) provocar uma reflexão sobre os processos de

mudanças decorrentes do desenvolvimento e implantação de novos sistemas .

Desta forma consideremos estas duas questões:

1a) O tratamento dado pelas políticas de RHpara os agentes
INFO, ADM e OPER é igual em cada Unidade de Análise?

'I

2a) Há diferença entre o período atual e a previsão do futuro
em relação ao agente INFO nas políticas de RH visando
acelerar a integração entre ambos?



Para responder as duas questões, apresentamos após responder â.
duas perguntas e a seguir os quadros de números 3.19 a 3.34, num total de 1_

(desesseis), onde através de amostras pareadas (par a par) podemos observarOJ

valores percentuais sob o aspecto REATIVO (coluna 1) e PRÓ-ATIVO (coluna 2)'!c

que o tratamento das Políticas d~ Recursos Humanos aplicadas aos agen~es el:
destaque (INFO, ADM e OPER) e Igual, Isto é, merecem a mesma atençao pó'

~..

O sinal de igual ( =) colocado com destaque ao lado dos agentes signifiea
,

Desta forma podemos responderas duas questões colocadas, com detalhes. C:','
!' •.

parte dos respondentes, há semelhanças e até um mesmo perfil nas respOstas
~

6.2.1.a) 1aPERGUNTA

6.2.1 - PERGUNTAS E RESPOSTAS PARA REFLEXÃO.

1a) O tratamento dado pelas políticas de RH para os

INFO, ADM e OPER é igual em cada Unidade de Análise?

a) PERíODO ATUAL (1980/1990) no AMBIENTE INTERNO (Ai)

a.1) TRATAMENTO IGUAIS receberam na UNAN

os SISTEMAS de criação de cargos (Q2), a ORGANIZAÇÃO da empresa fi

previsão de contratação de Recursos Humanos (Q5), os MÉTODOS de optar p'
t ~

fontes alternativas de REC/SEL (Q6) e a INFORMAÇÃO sobre a aplicação d,

recolocação (08). Estas questões representam aproximadamente 44% do totai.

9 ), de onde podemos inferir que as empresas tratam nos aspectos rne nctonados

igualmente os 3 agentes (INFO, ADM eOPER).

O interessante é que nas Questões 1 (Expansão), 3 (DimensionamentO

4(Rotatividade), 7 (Métodos) e 9 (Demissões) o tratamento das politicas diferencia

conforme os níveis. Estes dados solidificam a hipótese que há um tratamen

diferenciado (56%) em algumas políticas específicas de RH para INFO.
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a.2) TRATAMENTOS IGUAIS para INFO, ADM e OPER em 87% dos

casos ocorre em TRE/DES/RECI (O 11 a O 17). Encontramos diferenças apenas

nos programas de T&D (O 10), indicando que INFO recebe um tratamento

diferenciado na ORGANIZAÇÃO e MÉTODOS de análise e preparação de

programas de T&D.

a.3) Na UNAN SAL/BEN em 50% dos casos os tratamentos são identicos

para os 3 agentes, isto é nas questões 18, 19 e 22, justamente aquelas que tratam

de políticas mais amplas em RH, ou seja PLANOS DE CARGOS (O 18), SISTEMAS

de REMUNERAÇÃO (O 19) e AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (022).

Em contraoartida há diferenças nos programas de BENEFíCIOS (020),

na Oualidade de Vida no trabalho (021) e nas NEGOCIAÇÕES de salários e

benefícios (023), entre INFO, ADM e OPERo

a.4) Na última UNAN, SEG/SAUD OCUPACIONAL, 50% do tratamento é

igual nos três agentes ( Ouestões 27,28 e 29 - PARTICIPAÇÃO, LAZER E

CULTURA); há diferenças nas formas de desligamento (024), aposentadoria(025)

e saúde e segurança no trabalho (026), fato que confirma algumas políticas

diferenciadas de RH para INFO existentes em empresas, principalmente públicas(

através de seus programas de de pensão, por ex. PETROBRÁS e BANCO DO

BRASIL e formas de desligamento.

bl PERíODO FUTURO (1990/2000) no AMBIENTE INTERNO (Ai).

b.l) De nove (9) questões apenas 3 (tr ês l. isto é aproximadamente 33%

permanecem iguaisno tratamento entre os agentes INFO, ADM e OPER ou seja,

na criação de cargos (02), nas fontes alternativas (06) e nos métodos de trabalho

(07). Nas demais questões há diter enças (Ouestões 1,3,4,5,8 e 9), o que permite

inferir que para o futuro cada um dos agentes terá especificidades diferentes,

e, principalmente tratamentos diferenciados em REC/SEL e RECO, tendência

natural pela introdução da INFO em cada uma destas áreas.
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b.2) Em TRE/DES/RECI no Ai interno de 8 questões, 71evam a inferir

mesmo tratamento para os 3 agentes. Apenas os programas (O 10) recebem

tratamento diferenciado para INFO, ADM e OPERo

b.3) 50% das questões apresentadas (018,20 e 22) levam a acredi·

que os 3 agentes (INFO,ADM e OPER) recebem o mesmo tratamento em relaç

às políticas de SALÁRIOS e BENEFíCIOS; há diferenças fundamentais (O 19,

e 23) que envolvem respectivamente REMUNERAÇÃO, OUALlDADE DE VIDA

TRABALHO e NEGOCIAÇÕES, conforme as respostas dos profissionais.

b.4) Em SEG/SAUD OCUP, 4 das 6 questões permanecem iguais para

3 agentes (Ouestões 24,25.28 e 29); sob o aspecto de saúde(0261 e participac

(027) o futuro mostra que diferentes caminhos deverão ser trilhados pel

agentes em questão.

c) PERíODO ATUAL (1980'1990) no AMBIENTE EXTERNO (Ae)

c.l I Em INFO, ADM e OPER as políticas de RH recebem um tratame

de mesmo nível quando se trata de analisar a DEMANDA de pessoal (033)

ABSORÇÃO (034), as TÉCNICAS empregadas em REC/SElIRECO (035)

aceitação dos programas de RECOLOCAÇÃO da própria empresa (Q3

perfazendo o total de 44% ( 4 questões em 9). Nas demais situações o tratame

é diferenciado (030,31,32,36 e 38).

c.2) Na UNAN TRE/DES/RECI apenas um (1 ou 20%) questioname .

é igual no tratamento para os três agentes (043), pois trata do APRIMORAME

PROFISSIONAL, fator de mais qualidade e maior produtividade para qualq

empresa e que devem ser tratados de forma harmoniosa e conjugada. As dem

questões (O 39 a 042) merecem tratamento diferenciado das políticas de RH

empresas, inclusive em relação a INFO, como no caso do ACOMPANHAMEN

dos reultados (039), ATUAÇÃO (04,0), VALORES (041) e ATUALlZAÇ

PROFISSIONAL (042).

c.3) O mesmo valor repete-se na UNAN SAL/BEN, quando 1 (un

situação é igual para os 3 agentes, ou seja, na questão 48 a comunid

influencia de maneira uniforme os agentes INFO, ADM e OPERo As questões

a 47 são tratadas de maneira diferente em cada um dos níveis mencionados
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c.4) Finalmente na UNAN SEG/SAUO OCUPAC apenas a 051 -

TENDÊNCIAS DE RETRAÇÃO ou EXPANSÃO da econômia infere igualmente nos

3 agentes. As demais (049,50, 52, 53 e 54) recebem tratamento diferente por

parte dos profissionais de RH que responderam ao questionário.

d) PERíODO FUTURO ('990/2000) no AMBIENTE EXTERNO (Ae).

d.1) Em REC/SEL/RECO há 3 igualdades, ou seja, nas questões 32-

DISPONIBILIDADE, 33-DEMANDA e 37-ACEITAÇÃO o tratamento pra INFO,

ADM e OPER é o mesmo nos resultados da pesquisa. Nas demais questões há um

diferencial.

d.2) Em TRE/DES/RECI há uma previsão para o futuro em todas as

Questões de tratamento diferenciado para cada um dos agentes.

d.3) Em SALiBEN apenas dois tratamentos iguais ocorrem. ou seja, nas

questões 47 e 48 (MANIPULAÇÃO DOS SALÁRIOS e COMPOSiÇÃO DA

COMUNIDADE); todos os demais serão diferenciados no futuro (044, 45 e 46).

d.4l Em SEG/SAU OCUP repete-se o fato do item d.2).

Com este estudo detalhado podemos partir para responder a segunda

questão.

6.2.1.b) 2a PERGUNTA

2a) Há diferença entre o período atual e a previsão do futuro
em relação ao agente INFO nas políticas de RH visando
acelerar a integração entre ambos?



No futuro o tratamento igual das PREVISÕES de M-O (Q5) Que ocorre na'

_ .•..•........- ,---

e) Respostas no Ai - Atual X Futuro

Na UNAN REC/SELlRECO:

Tanto no Presente como no Futuro a Questão 2 permanece com a mesm

política, isto é a CRIAÇÃO DE CARGOS seguirá a mesma orientação para INFO,;

ADM e OPER, forte indicativo do processo de integração de RH com INFO ..

'<

atualidade, tenderá a desaparecer; a Q6, permanecerá igual no pe r io do atual;"

como no futuro ( FONTES ALTERNATIVAS); no futuro (Q7) os MÉTODOS de;

trabalho, Que hoje são diferentes, deverão seguir a mesma política para os três'

agentes; a questão 8 revela que o tratamento igual da atualidade em programas" o'

de recolocação deverão sofre mudanças para um diterenciarneruo entre INFO, '~.

ADM e OPER. por motivos óbvios de status e especialização. J

a Q 17).o~;: ;~N:~~P::u:~~; ~;; ~:o:~: çfãu~:: ::t: ~~: .: o~~e:t~ ~~r:I~:~n~~ ~ 1
situação do mercado e da própria ausência de espectativas p ro tts s íoriais , através ·1

ido Quadro de desemprego atual. Este aspecto pode dificultar a integração 1

1
,I
'j

No presente tinhamos tratamento igual através das políticas de RH nas i
áreas de PLANOS DE CARGOS (Q 18), SISTEMAS DE REMUNERAÇÃO( O 19) e j
organização da AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO por APO (Q22); para o futuro é f
prevista a substituição da Q19·REMUNERAÇÃO pela Q20·BENEFicIOS. a indicar ~
uma possível atividade sindical para obtenção de direitos iguais em todas as 1

,
",;
,1~

proposta.

Na UNAN SAL(AO)/BEN(QVT):

categorias (INFO, ADM e OPER).

Na UNAN SEG/SAUD OCUP: 'I

Na atualidade são consideradas identicas as políticas para INFO, ADM

e OPER nos assuntos que referen-se a DESLlGAMENTO(024), APOSENTADORIA

(Q25) e ASPECTOS DE SAÚDE, HIGIÊNE, MEDICINA E SEGURANÇA NO

TRABALHo (Q26); para o futuro prevê-se a substituição desta última (026) por

assuntos que envolvam programas de LAZER (Q28) e de conhecimento de CLIMA

e CULTURA da empresa (Q29) Que serão iguais para os 3 agentes.
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f) Respostas no Ae - Atual X Futuro

Na UNAN REC/SELlRECO:

Há uma redução de 4 (Ouestões 33, 34, 35 e 37) para 3 (032,33 e 37)

no número de assuntos que merecem o mesmo tratamento político por parte das

normas de RH; os MÉTODOS para previnir DEMANDAS (033)ficam iguais para os

3 agentes, bem como permanece igual a 037, em relação aos SISTEMAS de

RECOLOCAÇÃO. Para o futuro a ABSORÇÃO DE M-O (034) e o uso de

TÉCNICAS MODERNAS (035) merecerão tratamento diferenciado em cada caso;

a novidade para o futuro é a previsão que a DISPONIBILIDADE (032) de M-O em

todos os agentes será igual, o que coadjuva com a posição do Ouadro Teórico

apresentado no capítulo I. Não visualisamos nenhum movimento integrativo

especial.

Na UNAN TRE/DES/RECI:

Na atualidade só o APRIMORAMENTO é tratado de forma igualitária

(043); no futuro todos os agentes e nas questões de 39 a 43 sofrerão formas

diferenciadas de tratamento através das políticas de RH em possíveis movimentos

diferenciados integrativos entre RH e INFO.

Na UNAN SAl(AD)/BEN(QVT):

A COMPOSiÇÃO da comunidade (048) será tratada de forma igual tanto

no presente como no futuro no Ambiente Externo em relação aos 3 agentes;

entretanto no futuro, a questão 47 revela uma MANIPULAÇÃO dos salários e

benefícios em relação aos valores do mercado, diferente para cada agente ..

Na UNAN SEG/SAU OCUP:

No presente só recebe tratamento semelhante através das políticas de

RH o aspecto que trata das tendências econômicas do mercado(051 ); no futuro

todas as questões levam a interpretar um tratamento diferenciado para cada

agente (O 49 a Q 54), em atividades inferidas integrativas entre RH e INFO.

A seguir os desseseis (16) quadros mencionados (de Ouadro 3.19 -

AMOSTRAS RELACIONADAS (PAREADASI DO Ai" ATUAL" DA UNAN REC/SEl/

RECI até o Ouadro 3.34 - AMOSTRAS RELACIONADAS (PAREADASI DO Ae

"FUTURO" DA UNAN SEG/SAUD OCUPACIONAL I. Explicações:Ouadro 3.21)
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Quadro 3.19 - AMOSTRAS RELACIONADAS{PAREADAS) DO

Ai "ATUAL" DA UNAN REC/SEL/RECO

QUeSTOes Reativo Pr6-Ativo TOTAL

QlA -INFO-REC-EXPANSAO 79.7% 20.3% 100.0%
G-F5-SQP E-F4-SPT

Q1C -ADH-REC-EXPANSAO 78.2% 21. 8% 100.0%
(-) E-F5-00T

Q1E -OPER-REC-EXPANSAO 71. 0% 29.0% 100.0%
(~) E-F4-SCR

Q2A -INFO-REC-CRIACAO 89.6% 10.4% 100.0%
G-F5-SQP E-F4-SPT

Q2C -ADM-REC-CRIACAO 89.6% 10.4% 100.0%
(-) E-f5-OOT

.Q2E -OPER-REC-CRIACAO 83.3% 16.7% 100.0%
(=) E-f4-SCR

Q3A -INFO-REC-DlMENSIONAMENTO 75.8% 24.2% 100.0%
G-Fl8-0EP E-F4-SPT

Q3C -ADM-REC-DIMENSIONAMENTO 64.2% 35.8% 100.0%
(=) E-FlO-ODP

Q3E -OPER-REC-DlMENSIONAMENTO 60.8% 39.2% 100.0%
(-) E-F4-SCR

Q4A - INFO-REC-ROT.lI.TIVI MDE 87.5% 12.S~ 100.0%
G-F15-ICO E-F7-SSQ

Q4C -ADH-REC-ROTATIVIMDE 88.8i 11. 2% 100.0%
c-ri -OfP E-F6-t'.PA

Q4E -OPER-REC-ROTATIVlDADE 10.4% 29.6% 100.0%
G-F5-SQP E-F4-SCR

Q5A -INFO-REC-PREVISAO 83.2% 16.8% 100.0%
G-F22-0PR E-F4-SPT

Q5C -ADH-REC-PREVlSAO 86.1% 13.9% 100.0%
G-F5-SQP E-F5-00T

Q5E -OPER-REC-PREVISAO 86.1% 13.9% 100.0%
G-F5-SQP E-F4-SCR

Q6A -INFO-REC ALTERN e s , 1% 36.3% 100.0%
22-0PR 5-MMR

Q6C -AIM-REC-ALTERN 56.7% 43.3% 100.0%
4-MRS 4-MPR

Q6E -OPER-REC-ALTERN 60.0% 40.0% 100.0%
(-) 5-MRE

Q7A -INFO-REC-MtTODOS 57.6% 42.4% 100.0%
4-MRS 5-MMR

Q7C -ADH-REC-MÉTODOS 49.6% 50.4% 100.0%
(=) 4-MPR

Q7E -OPER-REC-MÉTODOS 50.4% 49.6% 100.0%
(=) 5-MRE

Q8A -INFO-REC-RECOLOCACAO 86.4% 13.6% 100.0%
16-MRE 4-SPT 'I

Q8C -AIM-REC-RECOLOCACAO 87.6% 12.4% 100.0%
(=) 9-SPB

Q8E -OPER-REC-RECOLOCACAO 90.1% 9.9% 100.0%
(=) 7-0PP

Q9A -INFO-REC-DEMISSÕES 90.5% 9.5% 100.0%
15-ICO 7-SSQ

Q9C -ADM-REC-DEMISSÕES 87.0% 13 .0% 100.0%
(=) 6-MPA

Q9E -OPER-REC-DEMISSÕES 75.6% 24.4% 100.0%
(=) 1-ICO
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Quadro 3.20 - AMOSTRAS RELACIONADAS(PAREADAS) DO

Ai "ATUAL" DA UNAN TRE/DES/RECI

QUESTOES Reativo PrÓ-Ativo TOTAL

QlOA -INFO-TRE-PROGRAMAS 60.2% 39.8% 100.0%
1-0FP 5-HMR

QlOC -ADH-TRE-PROGRAMAS 71. 2% 28.8% 100.0%
(c) l-OVA

QlOE -OPER-TRE-PROGRAMAS 56.8% 43.2% 100.0%
(-) 2-HHA

QllA -INFO-TRE-CARRElRA 77.3% 22.7% 100.0%
21-SPA 3-MIR

Ql1C -ADM-TRE-CARRElRA 82.4% 17.6% 100.0%
(=) 3-STR

Ql1E -OPER-TRE-CARRElRA 79.2% 20.8% 100.0%
(=) 3-0EM

Q12A -INFO-TRE-INTEGRACAO 67.2% 32.8% 100.0%
9-SIN 5-HMR

Q12C -ADH-TRE-INTEGRACAO 65.6% 34.4% 100.0%
(=) 4-MPR

Q12E -OPER-TRE-INTEGRACAO 60.8% 39.2% 100.0%
(-) 3-0FM

Q13A -INFO-TRE-RECICLAGEM 78.0% 22.0% 100.0%
17-SfP 3-MIQ

Ql3C -ADH-TRE-RECICLAGEM 79. H 20.3% 100.0%
(-) 1-0VA

Ql3E -OPER-TRE-RECICLAGEM 75.6% 24.4% 100.0%
(-) 2-HHA

Q14A -INFO-TRE-PRODUTIVlDADE 59.1% 40.9% 100.0%
11-MQU 3-MIQ

Q14C -ADM-TRE-PRODUTIVlDADE 61. 5% 38.5% 100.0%
l-OFP 3-STR

Q14E -OPER-TRE-PRODUTIVlDADE 52.5% 47.5% 100.0%
22-0PR 3-0EM

Q15A -INFO-TRE-QUALlDADE 41.1% 58.9% 100.0%
11-MQU 3-MIQ

Q15C -ADM-TRE-QUALlDADE 44.6% 55.4% 100.0%
(=) 3-STR

Q15E -OPER-TRE-QUALlDADE 40.5% 59.5% 100.0%
(=) 3-0EM

Ql6A -INFO-TRE-ACOMPANHAMENTO 78.6% 21. 4% 100.0%
1-0FP 2-IFT

Q16C -ADM-TRE-ACOMPANHAMENTO 82.6% 17.4% 100.0%
t=) )-STR )

Q16E -OPER-TRE-ACOMPANHAMENTO 80.2% 19.8% 100.0%
(~) 2-MMA

Q17A -INFO-TRE~LNTD 70.2% 29.8% 100.0%
(=) 2-IFT

Q17C -ADM-TRE-LNTD 71. H 28.3% 100.0%
21-SPA 2-INO

Ql7E -OPER-TRE-LNTD 67.5% 32.5% 100.0%
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Quadro 3.21 - AMOSTRAS RELACIONADAS(PAREADAS) DO

Ai "ATUAL" DA UNAN SAL(AD)/8EN(QVT)

, '

QUE5TOE5 Re at i vo PrÓ-AtIvo TOTAL
(A) (8)

Q18A -INFO-5AL-P~~C5 55.6% 44.4% 100.0%
3-0CA 1-0GT

Q18C -AIM -5.LJ.-PLA.'JOS 56.9% O.H 100.0~
(=) l-OVA

Q18E -OPER-SAL-PLANOS 57.7% 42.3~ 100.0~
(=) l-ICO

Q19A - I NFO-SAl-R.E..'1UNt.R.A.CAO 41.6% 52.4% lOO.O~
20-5C1 6-5T5

Q19C - ;.u-1- SAL- RD1UNERACAO 52.8% 47.2~ 100. C'
(=) 1-0VA

Q19E -OPER-5AL-REMUNERACAO 51.6% 48.4% 100.0%
(=) 1-ICO

Q20.'-.-INrO-SAL-BEN~FIC1O 78.4~ 21 ..6~ lCD.C~
:':-S=~ ? -y._'

Q20C -ADI-l-SAL-BENEFIC1O 75.2% 24 .9~ lOO.O!
i= : 9-SPE

Q20E -O?ER-SAL-3ENEFICIO 80.2% 19.8% 100.0%
(= j 8-HIT

"'"'1"1" • -~~;:0- ;:;.:'i.. -Q1.;: 29.9% 70. h 100.0!
\i •.............

19-IEQ 6-5TS
Q2lC -;'li1-SAL-QUT 34. H 65.n 100.0%

(=) 1-0VA
Q21E -OPER-S.AJ.-QUT 46.3% 53. H 100.0%

(=) l-ICO
Q22.=--IN:O-SAL-;'.I> 66.7% 33.3~ 100.0~

7-0';D 9-0MU
Q22C -.WM-SAL-AI> 70.6% 29 .. ': ~ 100.0.

(=) 2-INO
Q22E -OPER-SAL-AD 74.8% 25.2~ 100.0.

(=) 8-HIT
Q23A -1NFO-SAL-NEGOCIACOES 59.3% 40.7% 100.0%10-151 6-5T5
Q23C -ADM-SAL-NEGOCIACOES 54.2% 45.8% 100.0%

(=) 7-ITR
Q23E -OPER-5AL-NEGOCIACOE5 43.8% 56.2~ 100.0%

(=) 6-15P

'I

Por motivos de espaço detalhamos agora os conteúdos dos quadros:

* Com as questões apresentamos os códigos das análises fatoriais, sendo

coluna (A) a Análise Fatorial Geral e a coluna (8) o resultado da Análise Faton

Específica obtidos dos Quadros anteriores com a Estrutura do estudo es tattstic'
O sinal ( =) significa que naquele lugar o código é identico ao de cima para a colu

(A) e identico da mesma linha e letra anterior, na coluna (8).
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Quadro 3.22 - AMOSTRAS RELACrONADAS(PAREADAS) DO

Ai "ATUAL" DA UNAN SEG/SAUD OCUP

"" ...• _ .•... - ..~~.,~ .~~~~ ~ .~.

Q24A -INFO-5EG-DESLlGAHENTO 91. 9% 8.H 100.0%
12-IDE 8-IVA

Q24C -ADM-5EG-DESLlGAMAMENTO 90.0% 10.0% 100.0%
(-) 8-MSO

Q2~E -OPER-5EG-DE5LlGAHENTO 90.8% 9.2% 100.0i
(-) 7-0PP

Q25A -INFO-5EG-AP05ENTADORIA 74.6% 25.4% 100.0%
6-5AP 8-IVA

Q25C -ADM-5EG-APOSENTADORIA 73.3% 26.7% 100.0i
(-) l-OVA

Q25E -OPER-5EG-APOSENTADORIA 77.3% 22.7% 100.0i
c=) 6-ISP

Q2éJ; -I~TO-SEG-SAUDE 25.U .,4. 6' 10G.O'
13-051 6-515

Q26C -ADM-5EG-SAUDE 26.6% 73.4% 100.0%
c-) 7-ITR

Q26E -0?ER-5EG-SAUDE 2C.U 75.6' 100.0'11
c=) 6-ISP -Q27A -INFO-SEG-PARTICIPACAO 68.0% 32.0'11 100.0%
2-IPA l-OG'!

Q27C -ADM-SEG-PARTICIPACAO 70.7% 29.3% 100.0%
(-) 6-MPA

Q27E -OPER-SEG-PARTICIPACAO 74. 8% 25.2% 100.0%
(=) 1-ICO

Q26A -INFO-SEG-LAZER 72.6'11 27.2' 100.0%
8-OCL l-OGT

Q26C -ADM-5EG-LAZER 70.7% 29.3% 100.0%
c=) 6-MSO

Q26E -OPER-SEG-LAZER 67.5% 32.5% 100.0%
(=) 7-0PP

Q29A -INFO-SEG-CULTURA 45.2% 54.8% 100.0%
2-IPA l-OGT

Q29C -ADM-5EG-CULTURA 45.9% 54.H 100.0%
c=) 6-MPA

Q29E -OPER-SEG-CULTURA 57.4% 42.6% 100.0\\
(=) 1-ICO

A partir deste quadro serão suprimidos

a) os parenteses do código (=), ficando simplesmente =

b) o traço entre o número do fator e a técnica e resultado da análise

fatorial ficando de, por ex.: 2-IPA para 21PA (questão 29A)

Quadro 3.22.



3.23- AMOSTRAS RELACIONADAS(PAREADAS) DO

Ae n ATUAL" DA UNAN REC/SEL/RECO

CAP m QUADRO ESTATÍSTICO

.~

QUESTÕES Reativo Pró-ativo TOTAL

Q30A -INFO REC-TECNICOS 61. 8% )8.2% 100.0% ~

20 ORFT 7 MFOP ~.

Q30C -ADM-REC-TECNICOS 64.5% 35.5% 100.0%
= 8 3PQF

Q30E -OPER-REC-TECNICOS 50.4% 49.6% 100.0%
- 5 IDPR

Q3lA -INF0-REC-BACHAREIS 37.3, 62.7%
j

100.0i
21 MFBE 7 MFOP f

Q31C -ADM-REC-BACHAREIS 46.8% 53.2% 100.0% ; .
- 6 ICPO {@

Q31E -OPER-REC-BACHAREIS 61. 8% 38.2% 100.0%
~ 3 MPRO ,

Q3~~ -INFO-REC-DISPONIBILlDADE 40.9% 59.1% 100.0~ r

''11
16 IOPO 9 IrMO <.Q32C -ADM-REC-DISPONIBILlDADE 20.2% 79.8% 100.0% {, ,

- € ICPO ~

Q32E -OPER-REC-DISPONIBILlDADE 26.6% 73.4% 100.0% ' ~

- 5 IDPR
. ~

Q33A -INF0-REC-DEHANDA 52. t1% 47 .2% 100.0%
13 ODP'r 3 IRPO , ,

Q33C -ADM-REC-DEHANDA 58.9% 41.H 100.0% f::f- 3 ISRH -
Q33E -OPER-REC-DEHANDA 63.7% 36.3% 100.0%- - ~Q34A -INFo-REC-ABSORCAO 55.6% 44.4% 100.0% t18 GAMO -
Q34C -ADH-REC-ABSORCAO 60.7% 39.3% 100.0% I- -
Q34E -OPER-REC-ABSORCAO 59.0% 41. 0% 100.0%- 8 SAMT
r..1j:JA -lNrU-Ki:.1..-Tt.LN1~ bJ.a 36.6% lUU.Ut I12 MRSC -
Q35C -ADM-REC-TECNlCAS 67.2% 32.8% 100.0%

"

= 9 OREM
Q35E -OPER-REC-TECNlCAS 71.H 28.9% 100.0%

'i'i ':- 7 IRSR , ~
C.POA -lNrU-Ki:.l..-T bl:i •• HI 31. 1'6

".1'lUU.Ut
s

14 IRPO 3 IRPO
Q36C -ADM-REC-TENDENClAS 75.8% 24.2% 100.0%

E 3 ISRH
Q36E -OPER-REC-TENDENClAS 80.0% 20.0% 100.0%

= =

Q37A -INFO-REC-ACEITACAO ·i 79.2% 20.8% 100.0\1
7 SIRE 8 SAPE

Q37C -ADM-REC-ACE ITACA0 76.5% 23.5% 100.0%
= 7 METE

Q37E -OPER-REC-ACEITACAO 74.8% 25.2% 100.0%
= 6 METO

Q38A -INFO-REC-CONHF rMFII/TOS 43.H 56.9% 100.U'é
8 IOMT 1 OAMT

Q38C -AQM-REC-CONHEClMENTOS 52.9% 47.H 100.0%
= 1 OPRE

Q38E -OPER-REC-CONHEClMENTOS 53.4% 46.6% 100.0%
= 2 IAPS 1\

i

'-._-
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Quadro 3.24- AMOSTRAS RELACIONADAS(PAREADAS) DO

Ae "ATUAL" DA UNAN TRE/DES/RECI

QUESTOES Reativc Pró-Ativo TOTAL

Q39A -INFO-TRE-ACOMPANHAMENTO 46.8% 53.2% 100.0%
5 HMTE 1 OAMT

Q39C -ADM-TRE-ACOMPANHAMENTO 65.9% 34.1% 100.0%
= 1 OPPE

Q39E -OPER-TRE-ACOMPANHAMENTO 58.5% 41. 5% 100.0%
= 1 MPRO

Q40A -INfO-TRE-ATUACAO 60.6% 39.h 100.0~
4 SPSS =

Q40C -~-TRE-~T~ACAC €l.H 39. "J~ 100.0%
= =

Q40E -OPER-TRE-ATUACAO 68.5, 3:.S~ lOO.O~
= 2 IAPS

"""Q41'" - J.N: v-, ~- •.••.•..v~.J -,IJ .• _'1! - "" .• \,,' ~ .l \,,;•••.• '••.!

22 IVPD =
Q41C -ADM-TRE-VALORES . 62.5% 37.5i! 10D.0%

= =

Q41E -OPER-TRE-VALORES 67.5% 32.5% 100.0%
5 MATE =

Q42A -INfO-TRE-ATUALlZACAO 43.8% 56.2% 100.0%
15 SAPO 8 SAFE

Q42C -ADM-7RE-A7U~IZACAO 54.6% 45.4% 100.0~
= =

Q42E -OPER-TRE-ATUALlZACAO 71.4% 28.6% 100.0%
= 3 MPRO

-v'f.5A -lNrV-TKt.-fU'1'( <lU til. 015 ltl.q& "TUU.UI5

19 SPIT 6 ICPA
Q43C -ADM-TRE-APRIMORAMENTO 90.2% 9.8% 100.0%

= 8 SPQf
Q43E -OPER-TRE-APRIMORAMENTO 87.0% 13.0% 100.0%

= =

.j
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Quadro 3.25 - AMOSTRAS RELACIONADAS(PAREADAS) DO

Ae "ATUAL" DA UNAN SAL(AD)/BEN(QVT)

QUESTCES Reativc Pró-Ativo TOTAL

Q44A -INFO-SAL-SINDlCAL 77.8% 22.2% 100.0%
10 IEMS 1 OAMT

Q44C -ADM-SAL-SINDlCAL 74.8% 25.2% 100.0%
= 9 OREM

Q44E -OPER-SAL-SINDlCAL 52.5% 47 .5% 100.0~
= 2 1APS

Q45A -INFO-SAL-ECONOHICO 44.8% 55.2% 100.0%
8 IOHT 4 SISE

Q45C -ADM-SAL-ECONOMICO 58.7% 41. 3% 100.0%
= ~ OVEO

Q45E -OPER-SAL-ECONOHICO 64.2% 35.8% 100.0%
4 SPSS 6 METO

Q46;', -I~!O-S;'l-~I~ 50.0% 50.0! lOO.íj~
9 O~ -

Q46C -ADM-SAL-SALARIO 75.4% 24.6% 100.0~
- -

Q46E -CPER-SAL-SALARIO 76.2% 23.8% 100.0%
= -

Q47A -INFO-SAL-HANIPULACAD 57.1% 42.9% lDO.O!
17 MSEC -

Q47C -ADM-SAL-HANIPULACAO 67.5% 32.5% 100.0~
= 7 METE

Q47E -OPER-SAL-HANIPULACAO 67.2% 32.8% 100.0%
= B SAMT

Q4BA -INFO-SAL-COMPOSlCAO SO. 9~ 49. h lOO.D~
6 IPQV 9 ILMO

Q4BC -ADM-SAL-COMPOSlCAO 56.1% 43.9% lDO.O!
= 6 ICPO

Q4BE -OPER-SAL-COMPOSlCAO 56.5% 43.5% 100.0%
= 1 SISA
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Quadro 3.26- AMOSTRAS RELACIONADAS(PAREADAS) DO

Ae "ATUAL" DA UNAN SEG/SAUD OCUP

QUESTOES Reativo Pró-Ativo TOTAL

Q49A -INFO-SEG-ECOLOGIA 91. 3~ 8.7% 100.0%

11 IECO 6 ICPA
Q~9C -ADM-SEG-EC8LOGIA 85.4% 14.6% 100.0%

= 1 OPPE
Q49E -OPER-SEG-ECOLOGIA 78.9~ 21.1% 100.0%

- , STS;-
Q50A -INFO-SEG-INVESTlMENTOS 72.81 27.2% 100.0%

:2 HSSO ~ HFSO
Q50C -ADM-SEG-INVESTlMENTOS 74.6 25.4% 100.0%

= 2 MNSO
QS~~ -~r:~~- sz s-:!,-,~.s::!-'1::'-"7CS

co c:."" .:? 4 S~ 100.0%

= =

Q51;',-INFO-SEG-TENDENCIAS ó2. i~ :;: .~~ : C,:;. [I ~

, 0-<:- c; O?ECt._r

Q~::- _.':''':~- SE·::;-7E~~E~;CIA.S é2.E ~: . 2! 108.0~

= 4 SISO
...•..,c,"':';" -CF::R-SEG-íENDENCIAS 55.8~ 44.2% 1GO.0%..-' .•. ~

= 4 OSSO
Q52;'. -INFO-SEG-PREVENCAO 71. Ol 29.0% 100.0%

1 OESO =

Q52C -ADM-SEG-PREVENCAO 69.4! 30.6% 100.0%

= =

Ç5=~ -G?ER-SEG-?REVENCAO E5.e~ 34.2~ 100.0%

= =

Q5,j:-. - :llFO-SEG-M\JDANCA 58. 2~ 41. e!< lOO.O~

3 ISSO 2 MFSO
Q53C -;'DM-SEG-M\JDANCA 58.89 41.2% 100.0%

= 2 MNSO
Q53E -OPER-SEG-MUDANCA 52.5l 47.5% 100.0%

= 1 SISA
Q54A -INFO-SEG-CONTROLE 52. H 47.9% 100.0%

3 ISSO =
Q54C -ADM-SEG-CONTROLE 56.8l 43.2% 100.0%

2 MSSO =

Q54E -OPER-SEG-CONTROLE 28.H 71. 6% 100.0%

2 ISSO =
·1



CAP m QUADRO ESTATISTICO

Quadro 3.27 - AMOSTRAS RELACIONADAS(PAREADAS) DO

Ai "FUTURO" DA UNAN REC/SELlRECO. Os (*) foram omitidos.

UUt.:>lUt.:> Keatlvo "Pro"'At 1vo lUliti.

QIB -INFO-REC-EXPANSAO 50.4% 49.6% 100.O~
17 SEP 4 SPT

QID -ADM-REC-EXPANSAO 62.2% 37.8% 100.0%
= 3 SAP

QH -OPER-REC-EXPANSAO 47.9% 52.1% 100.0~
= 4 SCR

QZ~ -.i. .. :u-t'\.:..' •...- ...••r...1l"'\.I..-r\U O..l.~" ..lO.tH uJIJ. U~

6 SQP =
Q2D -.A.DM-REC-CRIACAO 73.7% 26.3% 100.0~

= =
Q2F -OPER-REC-CRIACAO 67.4% 32.6% lOO.O!

= 3 OF11
Q3B IN:O-?.EC L'IMENSIONAMEN1O 58.8'!! 41.2'11 lüu.O~

18 OEP =
Q3D -ADM-REC-DIMENSIO~~NTO 71. 4% 28.6% 100.0%

~ c

Q3F -OPER -REC- DlMENS IONAMENTO 58.9% 41.1% 100.0~
= ~ SCí\

U4~ -H'rU- ~'_-"UIAj 1 Vll.JALlt. Oi..l.4 'á b. e e jUU.V~

3 IR? ~ SSQ
Q4D -ADM-REC-ROTATIVIDADE 93.3% 6.7% 100.0%

= 6 MPA
QH -OE"-REC-,,OTATIVIDADE 89.1% 1o. 9~ lGO.O~

= 7 MDP
Q5B -INFO-REC-PREVISAO 73.9% 26.1% 100.0!

23 IPC 4 SPT
Q5D -hDM-REC-PREVISAO 81. 2% 18.8% 100.0~

= 3 SAP
QSF -OPER-REC-PREVISAO 67.5% 32.5% 100.0~

= ~ SCR
,-!btl ll": U ~L r.•..j t.Kl'O L'9.1" lU.':!" lUJ.U~

21 OFA 8 IVC
Q6D -ADM-REC-AL TERN 32.2% 67.8% 100.0%

= 4 MPR
Q6F -OPER-REC-ALTERN 37.4% 62.6% 100.0%

= 5 ORS
'w!/D - J. <r v-ru.'.. l·JJ:..l Vl.JV':> J. .ta tlL.L" lUV.lH

4 MRS 1 OTF
Q7D -ADM-REC-METODOS 16.4% 83.6% 100.0%

= =

Q7F -OPER-REC-METODOS 18.1% 81. 9% 100.0%
= =

Q8B -INFO-REC-RECOLOCACAO l 51. 7% 48.3% 100.0%
16 MRE 4 SPT

Q8D -ADM-REC-RECOLOCACAO 58.1% 41.9% 100.0%
= 5 OBD

Q8F -OPER-REC-RECOLOCACAO 59.0% 41. 0% 100.0%
= =

Q9B INFO REC-DEMISSOES 95.0% 5.0% 100.0%
3 IRP 7 SSQ

Q9D -ADM-REC-DEMISSOES 92.3% 7.7% 100.0%
= 6 MPA

Q9F -OPER-REC-DEMISSOES 89.7% 10.3% 100.0%
= 7 MDP



Quadro 3.28 - AMOSTRAS RELACIONADAS(PAREADAS) DO

Ai "FUTURO" DA UNAN TRE/DES/RECI

i.!v<.,::>IUt..:> !<eatlvo t'ro- .••.tlvO rorx;

Q10B -INFO-TRE-PROGRAMAS 9.0~ 91. O~ 100.0%
20 MLN 1 OTF

Ql0r -.:..IP. - TRE -PROGRAMAS 15.0~ 85.0~ 100.0%
= 1 OVM

Q10F -OPER-TRE-PROGRAMAS 11. H 33.:;~ 100.0~
= 1 IFM

Qllo -INFO-TRE-CARRElRA 26.2! 13.8~ 100.0~
11 OCR 8 IVC

Ql1D -ADM-TRE-CARRElRA 24 .2~ 75.8~ 100.O~
= =

r,· j:- -c.;:::;:-7Ri:-,::;..RRE IRA 25.a~ 7,:. 2 ~ 100.0!
'•... - ~

= =
Q12ó - It;FO-TRE- INTEGRACJ..O 16.H 83.6% 100.0%

_ .•. ". crr~".'" .
r'\ 4 •••••- - ;'':~-7::..E-: ~::EGP;..c.;;:J :5.8% 8 ~ . ~ ~ 100.0%'W:---

= =
Q12F -C?::R-7RE-ISTEGRACAO 15.8% 84.2% 100.0%

- -
Q133 - INFO-TRE-RECICLAGEM ld.2~ alo 6 ~ 10O.0~

11 OCR 8 IVC
Q"'""\ -ADH-TRE-RECICLAGEM 1"7.8! 52.2~ 100.0ê~-~

= 2 IPQ
Q13f -O?::R-TRE-RECICLAGEM 2'j . .3~ 79. 7 ~ 100.0~

= =
(,.l14::: lNtU-jK!:.-t':i.ODlJjI vIDADt. o . t'! ;1 ••• ..:! liJu.u!

::- """",- 3 ~!C::>,,1:'

QHD -.:...rM-TRE-PRODUTIVIDADE 4. 3 ~ 9S. 7 ~ 100.O~
= =

Q14F -OPER-TRE-PRODUTIVIDADE 3.4% 96.6% 100.0!
= 3 OFM

Q15B -INFO-TRE-QUALIDADE o 00.0% 100.0%
= =

Q15D -ADM-TRE-QUALIDADE .9% 99.1% 100.0%
= =

Q1SF -OPER-TRE-QUALIDADE 1.7% 98.3%' 100.0%
= =

Q163 -INFO-TRE-ACOMPANHAMENTO 18.3% 81. 7% 100.0%
1 OFP 1 OTF

Q16D -ADM-TRE-ACOMPANHAMENTO 19.7% 80.3% 100.0%
= 1 OVM .

Q16F -OPER-TRE-ACOMPANHAMENTO 20.5% 79.5% 100.0%
= 1 UM

Q17B -INFO-TRE-LNTD 15.3% 84. H lOO.O~
20 MLN =

QUD -ADM-TRE-LNTD 17.4% 82.6% 100.0%
= =

Q17F -OPER-TRE- LNTD 18.3% 81. 7% 100.0%
- -



Quadro 3.29 - AMOSTRAS RELACIONADAS(PAREADAS) DO

Ai "FUTURO" DA UNAN SAL(AD)/BEN(QVT)

QUESTÓES Reativ Pró-Ati './0 TOTAL

Q18B -INfO-SAL-PLANOS 12.5% 87.5% 100.0%
22 SCS 5 MIC

Q18D -AI)M-SAL-PLANOS 8.5% 91. 5~ lÜü.ü~
= 1 OVM

Q18f -OPER-SAL-PLANOS 15.3% 84.7% 100.0%
~ 1 Im

Q193 -IN:C-SAL-RE."WNERACAO 7 .6% 92.4! 10O.0~
= =

Q19D -ADM -S.l\L - REMUNERACAO 12.0% 88.0% 100.0%
= =

Q19: -cFE:::. - 5..:..L-EE.V,"cJNE:RACA2 i i .2 % a a. ~~ lCC·. :~

= =

Q205 - INFO-SAL-BENEfICIO 47.1% 52.9% 100.0~
14 SBE ::. CMU

:2':1:' - .:....:~- 5.=-':" - =::~"'E:!:rc 45. "7 ~ :~.• ~~ 1':' 0 .. :- ~

= 5 OBD
I""I?n=- -8?E:::-5.:''':'-BEN::F!CI o 46.6% =.3 .. 4 fe 100.0%)J- ~- - 9 ~:7
Q2:" -: S:-)- 5.:..:.....-Qt;:- 5.0~ 95.0~ 100.0~

:9 :EQ ~ lS8-
Q2W -.:.m-SAL-QUi 5.1% 94.9% 100.0~

~ 1 O~
Q21F -OPE:R-SAL-QUT 11. 0% 89.0% 100.0%

= 2 MCC
Q22= -:::NFO-SAL-AD Li. 7% 86.j~ 100.0~

7 OAI) " Ot-fú
Q22L - .:'-=~·1-5.:'.1.. - .t..I} 15.8% 84.2~ lOO.D!

= 2 IPQ
Q22f -OPER-S':'.L-AD 16.7% 83.3~ 100.0~

= 8 MIT
Q23B -INFO-SAL-NEGOCIACOES 31. 9% 68. H 100.0~

10 ISI Ó SIS
Q23D -ADM-SAL-NEGOCIACOES 25.4% 74.6% 100.0%

= 7 ITR
Q23f -OPER-SAL-NEGOCIACOES 20.0% 80.0% 100.0%

= 6 ISP



· ..eAP m QUADRO ESTATISTICO

Quadro 3.30 - AMOSTR'AS RELACIONADAS(PAREADAS) DO

Ai "FUTURO" DA UNAN SEG/SAUD OCUP

QUESTCES TOTALReativo Pró-Ativo

Q24B -INFO-SEG-DESLlGAMENTO
12 IDE 9 OMU

Q24D -ADM-SEG-DESLlGAMAMENTO
5 OBD

Q24F -OPER-SEG-DESLlGAMENTO
9 OA?

78.1%

75.7%

77.3%

21. 9%

24.3%

22.7%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%Q25B -INFO-SEG-APOSENTADORIA
6 SAP

Q25D -ADM-SEG-APOSENTADORIA
2 ISO

B MES
Q25F -OPER-SEG-APOSENTADORIA

38.8%

35.7%

38.9%

61. 2%

64.3%

61.1%

100.0%

100.0%

100.0%Q26B -INFO-SEG-SAUDE
13 OST

Q2~::·-.';:i!"!-SEG-SAUDE

Q26F -OPER-SEG-SAUDE
6 ISP

5.0%

s , 9~

3.H

95.0%

100.0%

100.0%

Q272 -INFO-SEG-P~~TICIPACAO
2 IPA

027D -~flK-SEG-PARTICIPACAO
6 STS

100.0%

10VM
Q27F -OPER-SEG-PARTICIPACAO

1 IFM

:::.6i

14.4%

22.0%

85.6~

78.0%

100.0%

100.0%

100.0%028B -INFO-SEG-LAZER
8 OCL

028D -ADM-SEG-LAZER
2 ISO

8 MES
Q28F -OFER-SEG-LAZER

2 MCC
100.0%029B -INFO-SEG-CULTURA

3 IRP
029D -ADM-SEG-CULTURA

7 SSO

1 OVM
029F -OPER-SEG-CULTURA

? TPll

.j

23.5%

::.2!

22.0%

7.6%

8.5%

11.1%

76.5%

78.0i

92.4%

91. 5%

88.9%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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Quadro 3.31 - AMOSTRAS RELACIONADAS(PAREADAS) DO

Ae "FUTURO" DA UNAN REC/SEL/RECO

-vu=--rUr.;;, ~t:OdL~ lU r'Lu-A"ClVO ! ULfti.

Q308 -INFO-REC-TECNICOS 32.2% 67.8% 100.0%
20 OQFT 2 MffiP• 26.7% 73.3% 100.0%Q300 -ADM-REC-TECNICOS
= 8 SAFT

Q30F -OPER-REC-TECNICOS 16.9~ 83.1~ 100.0~
= 5 IDFR

Q313 -I~FO-REC-3~CHAREIS 7.5% 92. 5~ 100.0~
21 MFBE =

Q310 -ADM-REC-BACHAREIS 10.H 89.9% 100.0~
= 2 ISQ?

Q31F -OPER-REC-BACP~~IS 29.7% 70.3% lCO.C~
= 9 MATM

Q32B -INFO-REC-DISPONIBILlDADE 21. 8% 78.2~ 100.0~
16 IOPO 9 Imo

Q320 -ADM-REC-OISPONIBILIOADE 23.9% 76.1% 100.0%
= 7 METE

Q32F -OPER-REC-OISPONIBILlDADE 24.6% 75.4% 100.0~

- e S?PJ·i

Q338 -INFO-REC-OEMANOA 31.1% 68. 9~ 100.0~
-c'- e SREP

Q330 -ADM-REC-OEMANDA 41. o~ 59.0~ lCC.GiJ
-o- S SAF'T

Q33F -OPER-REC-D~~~ 35.9~ 64. H lOO.O~
-0- 5 IDFR

QJ40 -lNr U-ru:.'~-f0S0~CAü LO. ::l~ '-'.::l'e ll.il.i.U~
18 OAMO 4 SUPO

Q340 -ADM-REC-ABSORCAO 41. 4% 58.6% 100.0~
= 3 IMOE

Q34F -OPER-REC-ABSORCAO 35.3% 64.7% 100.0~
= 3 MATM

<.<-'::l0 iNr u- ru:.L..I='''':1'<1 Cf\.:) L,)'l~ 10. ~~ lUU.U~
12 MRSC 7 MTPO

Q350 -ADM-REC-TECNlCAS 24.8% 75.2% 100.0%
= =

Q35F -OPER-REC-TECNlCAS 25.9% 74.1% 100.0%
= =

<.<-'Ob -lNtU-Kt.l--lt.N 5I.:J'e o .:J~ lUU.U~
14 IRPO =

Q360 -ADM-REC-TENOENCIAS 43.5% 56.5% 100.0%
= 5 OSAO

Q36F -OPER-REC-TENDENCIAS 45.2% 54.8% 100.0%
= =

Q37B INFO-REC-ACE ITACA0 -1 43.9% 56.1% 100.0%
7 SIRE 2 MFPR

Q370 -ADM-REC-ACEITACAO 44.7% 55.3% 100.0%
= 7 METE

Q37F -OPER-REC-ACEITACAO 46.5% 53.5% 100.0%
= 6 METO

<.<Jt:Sl:i -lNrU-ru:.L.-L.UNttt.C1MENTüS 1.:J. "'''' t:Sq. ''11 lUU.U'II
8 10M! 7 MTPO

Q380 -ADM-REC-CONHEClMENTOS 19.5% 80.5% 100.0%
= 5 OSAO

Q38F -OPER-REC-CONHEClMENTOS 25.7% 74.3% 100.0%
= 3 MATM



eAP m QUADRO ESTATISTICO ..- ..

Quadro 3.32 - AMOSTRAS RELACIONADAS(PAREADAS) DO

Ae "FUTURO" DA UNAN TRE/DES/RECI

QUESTOES Re a t ivo Pró-Ativo TOTAL

Q39l:l-lNfO-TRJ:.- ,,,,,.~, f O :J.ue :I:J.ue .luu.ue
5 lAAM l OAMT

Q39D -ADH-TRE-ACOMPANR~NTO 10.2% e9.8~ 100.0%
= 1 OEAA

Q39F -OPER-TRE-ACOMPANHAMENTO 9.5% 90.5% 100.0%
= ~ MATM

QH:; -r~rO-7KE-~TUACAO :a.3! a:. .. "7 ~ 10Ú.0~
4 SPSS 8 SERP

Q40D -ADM-TRE-ATUACAO 17.8% 82.2% 100.0%
= =

::4:~-C'?~:; -T?E -.':'.TUAO.O 22. ;. ~ -- : CC: .. 'J;.....•.~
= 2 IAPS

~~:=-:s: :)-r;;.=: - V;'.LORES 9. 6~ ~0.4~ 10O.0~
5 lAA"I . OAHT

O'· -, -.~~ - T?.E - V.:..LORES 14.0% 86.0% 100.0%..-
c c

Q41F -OPER-TRE-VALORES 15.8% 84.2% 100.0%
= =

Q~2B -INFO-TRE-ATUALlZACAO a. B~ 91.n 100.ú~
15 SAPO 8 SREP

Q42[, -;'nM-TRE-ATUALlZACAO 15.0% 85.0% 100.0%
= 7 METE

Q42f -OPER-TRE-ATUALIL~ÇAO 29.2% 70.8% 100.0%
= 8 SPRH

V'UD ~,Hv ! ru:.-"r ilv LO.U" •..u~ .•.UU.ull

19 SPIT 6 ICPA
Q43D -ADM-TRE-APRIMORAMENTO ·1 J . ó % 56.4% 100.0%

= 2 MMCO
Q43F -OPER-TRE-APRIMORAMENTO 44.5% 55.5% 100.0%

= =



CAP m QUADRO ESTATISTICO 4

Quadro 3.33- AMOSTRAS RELACIONADAS(PAREADAS) DO

Ae "FUTURO" DA UNAN SAL(AD)/BEN(QVT)

QUESTOES Reativ Pró-Ativo TOT;..:.

Q443 - WFO-SAL-SINDlCAL 43.6% 56.H 100.0~
10 IEMS 8 SREP

Q44D -.r..r:M-SAL-SINDICAL 40.9% 59.1% lOO.Ot
= 1 OEAA

Q44f -OPER-SAL-SINDICAL 25.9% 74. H 100.0~
= 2 IAPS

Q45B -INFO-SAL-ECONOMICO 16.0% e.:.c~ :C:'.':~
13 ODPT 4 SVPO

Q45D -ADM-SAL-ECONOMICO 18.1% 81.9% 100.0%- 3 IMOE

Q45F -OPER-SAL-ECONOMICO 25.6% 7,:.,: ~ ~..., '- . :..; ~
& to METO

Q46B -INFO-SAL-SALARIO 21. 8% 7e.2~ :OO.C!
~ Opa.( E

Q46D -~nM-SAL-SALARIO 35.6% 64.4% 100.0%
= 5 OSAO

Q46F -OPER-SAL-SALARIO 39.0% 61. O~ 1DO.O!
= =

Q475 -INFO-SAL-MANIPULACAO 3c5% 65.5e 100.0%
17 MSEC 6 ICPA

Q47D -ADM-SAL-MANIPULACAO 35.0% 65.0~ lOC.O~
= =

Q47F -OPER-SAL-MANIPULACAO 37.3% 62.7. lOC;.O~
= ]7 ISE:C

Q483 -INFO-SAL-COMPOSICAO 30.6% 69.4 ! IOO.O!
6 IPQV 3 ICEO

Q48D -ADM-SAL-COMPOSICAO 30.6% 69. H lOO.O%
= 6 ISQP

Q48F -OPER-SAL-COMPOSlCAO 32.1% 67.9% 100.0%
= =

.,...•.'.•. '.•.-.'.
.". '.,.

.>;0 "',



Quadro 3.34- AMOSTRAS RElACIONADAS(PAREADAS) DO

Ae "FUTURO" DA UNAN SEG/SAUD OCUP

Qu~STÓES Reativo Pr ó+At ivo TOTAL

Q498 -INFO-SEG-ECOLOGIA 65.0% 35.0~ 100.0%
11 IECO 3 ICEO

Q49[O -ADM-SEG-ECOLOGIA 56.3~ O. 7~ 100.0~
= 2 MMCO

Q49f -OPER-SEG-ECOLOGIA 51.3~ 48.7% 100.0~
= 8 SPRH

Q503 -INfO-SEG- INVESTH1ENTOS 29.7t 70.3% 100.0!
2 MSSO =

Q50D -ADM-SEG-INVESTlMENTOS 30.2% 69.8% 100.0%
= =

Q50f -OPER-SEG-INVESTlMENTOS 18.8~ 81.2t lü0.0~. . 5: S.:..

Q:J~B -INrO-SEG-TENDENCIAS co , ta .lo.L~ lOo.U~
. OESG :: ORE~

Q51D -ADM-SEG-TENDENCIAS 6:;.2% 3to il! 100. C!

- ~ STSO
Q51F -C?ER-SEG-TDmENCIAS 57.6! ':2.2! 10e .. C'~

= 4 OSSO
Q528 -INfO-SEG-PREVENCAO 71.3~ 23.7~ 10O.0~

22 OSAT =

Q52D -.l\DM-SEG-PREVENCAO 70.2% 29.8% 100.0%
= =

Q52f -OPER-SEG-PREVENCAO 69.6! :;ú.H lG8.0~
- -

Q53B -INfO-SEG-MUDANCA 34.8% 65.2~ 100.0%
3 ISSO 2 MfPR

Q53D -ADM-SEG-MUDANCA 30.1% 69.9% 10Ú.O~
= 2 MMCQ

Q53F -OPER-SEG-MUDANCA 25.H 74.6~ 100.0%
= 1 SISA

Q54B INfO-SEG CONTROLE 20.2% 79.8% 100.0~
= =

Q54D -ADM-SEG~CONTROLE 22.3% 77.7% 100.0%
= 6 ISQP

Q54F -OPER-SEG-CONTROLE 5.3% 94.7% 100.0%
= =
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6.2.2 - INFERIÇOES E INTERPRETAÇOES. ~1

I'1;
Procurando a verdade ou o chamado foco verdadeiro da tese, chega;

até ela pela coordenação de uma série de conceitos em torno das dimensõí
l

estabelecidas, das realidades obtidas através da pesqu isa e dos fatos trazidol
-~

tona pelas análises estatísticas. Vamos assim, procurar algumas validações,;1
"'I

busca de uma contribuição forte, com um vigor Quantificado e Que nos leve~
zl

uma conclusão própria e inovadora. ~
1
~

.~

i
1l

6.2.2.a) ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃo.i
~

DE REATIVIDADE E DE PRÓ-ATIVIDADE. DEFINIÇÕES1
..~

Para o tratamento dos dados e o estabelecimento de inferiçõe~

interpretações necessitamos uma tabela-guia, onde pudessemos comparar1

resultados e estruturar informações. Visando uma racionalidade sis térruca oPtam~
-~

pelos seguintes indicadores: i
~:,j

,,~

.~~

~

o a 49 - POUCA PRÓ-ATIVIDADE "POUPAi'

, 51 a ~~o- ~~~~~::~~ATIVIDADE ::~~~~~~I
MOLDURA 5 - GRAU/NíVEL de REATIVIDADE & PRÓ-ATIVIDAOi

I
O leitor interessado po der é consultar as tabelas apresentadJ

anteriormente (Quadros 3.19 a 3.34) se necessitar um detalhamento dentro 1
termos "POUCO/A"ou "MUITO/A". Para fins deste trabalho, optamos por ei

caminho por atender as necessidades presentes e oferecer uma raCionaliza;

e uma abordagem de bom senso. 'I

o a 49 -

50

51 a 100 -

POUCO REATIVO

EQUILíBRIO

MUITO REATIVO

.:~

código: "POURE"'~
~

"EQUIL" Jã
"MUIRE" J

..~

B - GRAU OU NíVEL DE PRÓ-ATIVIDADE
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"FREUND (1970:20) diz: "WEBER caracteriza esta racionalização como

um refinamento engenhoso da conduta da vida e um domínio crescente do mundo

exterior. ( ... ) Consiste na organização da vida, por divisão e coordenação das

diversas atividades, com base em um estudo precioso das relacões entre os

homens, com seus instrumentos e seu meio, com vistas à maior eficácia e

rendimento. Trata-se, pois, de um puro desenvolvimento prático operado pelo

gênio técnico do homem."

Ao procurarmos estabelecer graus ou níveis de reatividade e pró-

atividade estamos estabelecendo possíveis conexões conceituais entre as políticas

de Recursos Humanos para a integração com a Informática e seus inúmeros

problemas. WEBER (1989: 83) no artigo" A Objetividade" do conhecimento nas

ciências sociais" para a revista" Arquivo para a Ciência Social e Política Social",

afirma que "O domínio do trabalho científico não tem por base as conexões

"objetivas"entre as "coisas"mas as conexões conceituais entre os problemas. Só

quando se estuda um novo problema com o auxílio de um MÉTODO (adendo

nosso) novo e se descobrem verdades que abrem novas e importantes perspectivas

é que nasce uma nova "ciência"."

A orientação da "reatividade"e da "pró-atividade" tem os seus sentidos

determinados pelo interesse da tese e do pesquisador. WEBER (1992: 332) afirma

que: nA orientação provida de sentido é certamente, de maneira geral, uma

orientação de acordo com os interesses individuais próprios, e, indiretamente

também de acordo com interesses alheios que são representados pela satisfação

das necessidades próprias ou alheias. Mas ela não é, de maneira nenhuma, uma

orientação num regulamento estatuído e oficial referente ao modo de satisfazer

as necessidades da parte dos que participam."

KATZ & KAHN (1978:29/30) afirmam que "Os alvos da ciência social,

com respeito às organizações humanas, são, como os de qualquer outra ciência

em relação aos eventos e fenômenos d'e seu domínio. ( ... ) as abordagens do bom

senso para compreender e alterar as organizações são antigas e perpétuas."

Para as inferições e interpretações vamos estabelecer quatro definições

guiadas pelos conceitos expostos, atendendo as necessidades da tese.
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REA TIVIDADE:

Situação ou atuação empresarial, onde os acontecimentos do Ai e

obrigam que pessoas sejam levadas a tomar determinadas medidas ou a cump

específicas normas, com diferentes finalidades, perpetradas "a posteriori

como, as de resguardar, manter ou promover os recursos humanos, ou aind

de conservar, substituir ou agregar os recursos materiais, ou, por fim,

integração, interrelação e transação das técnicas de Organização, Método

Informação e Sistemas com ambos os recursos.

E' reagir a atos e fatos do Ai e Ae através de medidas específicas.

forma retardada, para atingir os resultados esperados utilizando-se dos

Humanos e Materiais.

PRÓ-A TIVIDADE

Situação ou atuação empresarial que deram origem a que aconteciment

que ocorrem no Ai e Ae sejam consequências de determinadas medidas ou

estabelecimento de normas e padrões com diferentes finalidades, perpetradas ••

priori", como as de resguardar, manter ou promover os recursos humanos, ou

ainda, de conservar, substituir ou agregar os recursos materiais, ou, por fim, da

integração, interrelação e transação das técnicas de Organização. Métodos,

Informação e Sistemas com ambos os recursos.

E' estabelecer atos e fatos no Ai e Ae através de medidas específicas

de forma antecipada, com a finalidade de atingir os resultados esperad

utilizando-se dos Recursos Humanos e Materiais.

MUITO! POUCO

Graus estabelecidos na escala de O a 100 para identificar as tendências

da reatividade e pró-atividade -I

EQUILíBRIO

Grau 50. Ponto onde os movimentos ou forças reativas e pró-ativas 5

igualam.



Optamos também pela análise dentro deste critério apenas do agentE

INFO sob o foco integrativo dos RH, e obtivemos os seguintes resultados:

A- AMBIENTE INTERNO (Ai) - UNAN REC/SEL!RECO (9 questões)

Ouestão 1- EXPANSÃO: Atual - Muito reativo

Futuro- Equilíbrio

80% (cal 1)

50% (col 2)

Obs.1: Nos Ouadros 3.19 a 3.34, a coluna 1 representa a REATIVIDADE

e a coluna 2 a PRÓ-ATIVIDADE. Tomaremos a coluna 1 para analisarmos a

reatividade no período atual (1980/1990, chamada década de 80) e a coluna 2

para as perspectivas de pró-atividade no período futuro (1990/2000, chamada

década de 90). Logicamente as diferenças de percentuais ( o que falta para

completar 100% ) é o inverso do que está sendo apresentado, como por exemplo,

se "Muito Reativo" é 80% no período atual, significa Que no mesmo período ocorre

o "Pouco pró-ativo"com 20%. Para tornar a apresentação mais facilmente

compreensível. optamos pelo arredondamento das casas finais para O (zero) ou

5 (cinco), de acordo com as normas tradicionais estatísticas.

Obs. 2: Usa remos a palavra" Equ ilíbrio" para ind ica r situa ções ond e a

passagem da reatividade para a pró-atividade pode ser considerada como "zona

nebulosa ou indefinida".

02 - CRIAÇÃO: Atual

Futuro

03 -DIMENSIONAMENTO:

(A)- Muito reativo 90%

(F)- Pouco pró-ativo 35%

A- Muito reativo 75%

F - Pouco pró-ativo 35%

A- Muito Reativo 90%

F- Pouco pró-ativo 10%

A- Muito Reativo 85%

F- Pouco pró-ativo 30%

A- Muito Reativo 65%

F- Muito pró-ativo 70%(*)

04 - ROTATIVIDADE:

05- PREVISÃO:

06 - ALTERNATIVAS

Obs.: Questões com asteríscos (*) indicam possibilidades de Técnicas,

Instrumentos e Programas de Otimização de Recursos (TIPOR). através de OMIS

no processo integrativo de RH com INFO. Inferências e interpretações particulares

serão apresentadas no final deste item sobre cada caso, pois possuem como um

"plus"nos quadros e estruturas relacionais estatísticos obtidos.



07- MÉTODOS: A- Muito Reativo 60% ,F- Muito Pró-ativo 80%(*) ,

08 - RECOLOCAÇÃO: Muito Reativo 85%
.

A- ,

,

F- Equilíbrio 50%
~

09 - DEMISSÕES: A- Muito Reativo 90% -;
.'.J

F- Pouco Pró-ativo 5%
'~

~
,~

4
B- AMBIENTE INTERNO (Ai) UNAN TRE/DES/RECI (8 questões)

~
- j.,

tl
010- PROGRAMAS: A- Muito Reativo 60%

~
.'.i-

F- Muito Pró-ativo 90% (*)
~

O 11-CARREIRA: A- Muito Reativo 80% ,

F- Muito Pró-ativo 75% (*)

O 12-INTEGRAÇÃO: A- Muito Reativo 70%

F- Muito Pró-ativo 85% (*)

013-RECICLAGEM: A- Muito Reativo 80%

F- Muito Pró-ativo 80% (*)

Q 14-PRODUTIVIDADE: A- Muito Reativo 60%

F- Muito Pró-ativo 95% (*)

Q 15-QUALlDADE A- Pouco Retivo 40% (*)

F- Muito Pró-ativo 100%(*)eob

CAP IH (JUAUKU 1:.::'1 f\, 11,) 11\...V

Obs.: único caso em toda a pesquisa com unanimidade (100%)

016- ACOMPANHAMENTO: A-Muito Reativo 80%

F-Muito Pró-ativo 80%(*)

O 17-LNTD: A- Muito Reativo

F- Muito Pró-ativo

70%

85% (*)

6:'4'



C- AMBIENTE INTERNO (Ai I - UNAN SAl(AOI/BEN(OVT) (6 questões)

018- PLANOS: A Muito Reativo 55%
F Muito Pró-ativo 90%

O 19-REMUNERAÇÃO: A Igualdade 50%
F Muito Pró-ativo 90%

020-BENEFíCIO: A Muito Reativo 80%
F Muito Pró-ativo 55% (*)

021- OVT: A Pouco Reativo 30% (*)

F Muito Pró-ativo 95% (*)

022-AVAlIAÇÃO DES.: A Muito Reativo 65%
F Muito Pró-ativo 85% (*)

023-NEGOCIAÇÕES: A Muito Reativo 60°1/0
F Muito Pró-ativo 70% (.)

0- AMBIENTE INTERNO (Ai) - UNAN SEG/SAUD OCUP (6 questões)

024- DESLIGAMENTO: A- Muito Reativo 90%

F- Pouco Pró-ativo 20°/0
025-APOSENTADORIA:A- Muito Reativo 75%

F- Muito Pró-ativo 60% (*)

026-SAÚOE A- Pouco Reativo 25% (*)

F- Muito Pró-ativo 95% (*)~-:.
.~}..

.~

027-PARTICIPAÇÃO: A- Muito Reativo 70%

F- Muito Pró-ativo 85% (*)

028-LAZER: A- Muito Reativo 75%

F- Muito Pró-ativo 75% (*),
:f,

029-CUL TURA A- Pouco Reativo 45% (*).~

F- Muito Pró-ativo 90% (*)
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E- AMBIENTE EXTERNO {Ael UNAN REC/SEL/RECO {9 questõesl
,- ~~~
,
'j

030-TÉCNICOS: A Muito Reativo 60%
~~
.!,

F Muito Pró-ativo 70% (*

031-BACHAREIS: A Pouco Reativo 35% (*

F Muito Pró-ativo 95% (*

032-DISPONIBILlDADE: A Pouco Reativo 40% (i

F Muito Pró-ativo 80% (*

. 033 -DEMANDA: A Muito Reativo 55%

F Muito Pró-ativo 70% (*

034 -ABSORÇÃO: A Muito Reativo 55%

F Muito Pró-ativo 75% (*

035 -TÉCNICAS: A Multo Reativo 65%

F MUIto Pró-ativo 75% (*

036 -TENDÊNCIAS: A Muito Reativo 70%

F Muito Pró-ativo 70% (*

037 -ACEITAÇÃO: A Muito Reativo 80%

F Muito Pró-ativo 55% (+

038 -CONHECIMENTOS: A- Pouco Reativo 45% (*

F- Muito Pró-ativo 85% (+

F- AMBIENTE EXTERNO (Ae) - UNAN TRE/DES/RECI (5 questões)

039 -ACOMPANHAMENTO: A-

F-

040 -ATUAÇÃO: A

F

A

Igualdade 50%

Muito Pró-ativo 95% (*

Muito Reativo 60%

Muito Pró-ativo 80% (*

Igualdade 50%(Obs)041 -VALORES:

Obs. Rara questão em toda a pesquisa onde a igualdade

foi 50% sem sofrer ajuste para mais ou para menos.
i

F Muito Pró-ativo 90% (*

042 -ATUALIZAÇÃO: A Pouco reativo 45% (*

F Muito Pró-ativo 90% (*

043 -APRIMORAMENTO: A Muito Reativo 80%

F Muito Pró-ativo 70% (*
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G- AMBIENTE EXTERNO (Ae) - UNAN SAl(AD)/BEN(OVT) (5 questões)

044 -SINDICAL: A Muito Reativo 80%

F Muito Pró-ativo 55% (*)

A Pouco Reativo 45% (*)

F Muito Pró-ativo 85% (*)

A Equilíbrio 50% Obs.

F Muito Pró-ativo 80% (*)

045 -ECONÔMICO:

046 -SALÁRIO:

Obs. Rara questão em toda a pesquisa onde a igualdade

foi 50% sem sofrer ajuste para mais ou para menos.

047 -MANIPULAÇÃO: A

F

048 -COMPOSiÇÃO: A

F

55%

65% (*)

Muito Reativo

Muito Pró-ativo

50%Equilíbrio

Muito Pró-ativo

H- AMBIENTE EXTERNO (Ael - UNAN SEG/SAUD OCUP (6 questões)

049 -ECOLOGIA: A Muito Reativo 90%

F Pouco Pró-ativo 35% (*)

050 -INVESTIMENTOS:A Muito Reativo 75%

F Muito Pró-ativo 70% (*)

051 -TENDÊNCIAS: A Muito Reativo 60%

F Pouco Pró-ativo 35% (*)

052 -PREVENÇÃO: A Muito Reativo 70%

F Muito Pró-ativo 65% (*)
:;

053 -MUDANÇA: A Muito Reativo 60%

F Muito Pró-ativo 65% (*)

054 -CONTROLE: A Igualdade 50%

F Muito Pró-ativo 80%



CAP III QUADRO ESTA

6.2.2.bl CONSIDERAÇÕES SOBRE AS MEDiÇÕES DA

REATIVIDADE E DA PRÓ-ATIVIDADE.

Trabalhando sobre as medições da reatividade e da

estamos preparando o caminho para o próximo item, ou seja, criando bases par

a validação das Hipóteses estabelecidas no início desta tese. Os resultados nos•.,<....

indicam po srcronarnento s assumidos pelos respondentes num processo de;r

comparação.

Vejamos algumas considerações gerais e outras, com detalhes poq

apresentarem vínculos com as atividades do autor, mencionadas na apresentação.·'· .. i

Lt-:
..~.•...~ .

•.;\~j.~"
I
-IfPara o período de 1980/1990 todas as 9 (nove) questões, ISto é, 100% I'

apresentaram respostas identificadas como situação de "MUITO REATIVO"isto I
é, mesmo havendo políticas de Recursos Humanos pró-ativas. os movimentos são ;1

~~..ft

lentos e retardados para enfrentarem uma realidade dinâmica de integracão .?i

A) UNAN REC/SEL/RECO no Ai e para os períodos A TUA L X

FUTURO.

homem X máquina. CONCLUSÃO: No peno oo ATUAL o pr o ti ssiorial de RH nos

processos de REC/SELlRECO estava sempre "correndo atrás" dos acontecimentos

ou "apagando incêndios", principalmente aqueles relacionados com a CRIAÇÃO

DE CARGOS EM INFORMÁTICA (01- 90%), com a ROTATIVIDADE (04 - 90%)

e com os problemas de DEMISSÕES no ramo (09 - 90%).

Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes e seus

"sentimentos"deve mudar muito pouco. Cinco (5) questões ou aproximadamente

55% são "POUCO PRÓ-ATIVAS" (o que significa que continuam a ser "MUITO

REATIVAS"), duas conseguem manter o "hatus"de "Equilíbrio" (EXPANSÃO -Q1

e RECOLOCAÇÃO -08) e apenas 2 (duas) levam a situação de "MUITA PRÓ-

ATIVIDADE" (sendo inclusive indicadas por (*) para chamar atenção) e em áreas·

que envolvem as técnicas de OMIS. A primeira delas é a 06 - ALTERNATIVAS que

chega a 70% e a segunda a 07-MÉTODOS com 80%, como a indicar a necessidade

de, pelo menos para INFO os profissionais de RH criarem novos métodos e novas

alternativas para completarem o quadro de pessoal da empresa.
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A') UNAN RECISELIRECO no Ae e Dara os períodos A TUA L X

FUTURO

Para o período de 1980/1990 temos 6 (seis) questões, isto é,

aproximadamente 70%, que apresentaram respostas identificadas como situação

de "MUITO REATIVO"isto é, mesmo havendo políticas de Recursos Humanos pró-

ativas, os movimentos são lentos e retardados para enfrentarem uma realidade

dinâmica de integração homem X máquina. CONCLUSÃO: No período ATUAL no

Ambiente Externo, o profissional de RH nos processos de REC/SELlRECO estava

sempre, repetindo a situação de A) anterior, "correndo atrás" dos acontecimentos
.,

'. ou "apagando incêndios", principalmente aqueles relacionados com a QUALIDADE

DE FORMACÃO DE TÉCNICOS EM INFORMÁTICA (030- 60%) ,com a DEMANDA

E ABSORÇÃO DE PESSOAL DE INFO (033 e 034 - ambas com 55%) e com os

SISTEMAS de TÉCNICAS, TENDÊNCIAS e ACEITAÇÃO DE RECOLOCAÇÃO no

ramo (Q3 5, 036 e 037 com respectivamente 65,70 e 80 %).

Entretanto para o mesmo nerro do (1980/1990) 3 questões deram como

resultado uma situação de "POUCO REATIVA", isto é, os profissionais de RH

estavam mediana mente preparados para assuntos como a análise e a

disponibilidade de BACHAREIS em INFO (031-35% e 032 -40%) bem como com

o relacionamento com os profissionais de O&M-I&S (Q38- 45%). CONCLUSÃO:

Empresas aplicam e possuem ORGANIZAÇÃO,MÉTODOS, INFORMAÇÕES e

SISTEMAS que podem ser considerados avançados para atingirem o Ambiente

Externo na tentativa de recrutarem e contratarem os melhores profissionais que

estão nas Universidades. Programas específicos das empresas atestam esta

forma de atuação, bem como programas conjuntos de Seleção em Faculdades e

Escolas diferenciadas, como FGV, POLI, etc ..

Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes e seus

"sentimentos"deve mudar muito. As 9 (nove) questões, isto é 100% são "MUITO

PRÓ-ATIVAS" ( o que significa que são "POUCO REATIVAS") como a informar

que existe um desejo para o final do século de mudanças nas políticas de RH para

INFO em relação a presente UNAN. As questões 030 a Q36 e a 038 estão com

valores acima de 70% com destaque para a 031 BACHAREIS com 95% indicando

a preocupação dos RH para INFO em tornarem-se teóricos, e não apenas

práticos. Outrossim o valor de 55 % de pró-atividade para a 037- ACEITAÇÃO DE

RECOLOCAÇÃO indica que este MÉTODO pode não interessar como política de

, RH oara os orofissionais de INFO.
-;.o,;,

.t,ti
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81 UNAN TREIDESIRECI no Ai e para os períodos A TUA L X

FUTURO

Para o período de 1980/1990 de 8 (oito) questões, 7 (sete) colocam-s

como "MUITO REATIVO"isto é e repetindo, mesmo havendo políticas de Recurso

Humanos pró-ativas, os movimentos são lentos e retardados para enfrentar um

realidade dinâmica de integração homem X máquina.

Apenas uma (1) questão, e convém ressaltar, é classificada com

"POUCO REATIVO"( 015-0UAlIDADE- 40%) como a indicar a preocupaçãe

imposta ou não, ao profissional de RH com este item.

CONCLUSÃO: No período ATUAL o profissional de RH nos processa

de REC/SEL/RECO estava sempre, e continuamos no mesmo sentido de A

"correndo atrás" dos acontecimentos ou "apagando incêndios", principalment

aqueles relacionados comPROGRAMAS DE TREINAMENTO (0'0- 60%) , com

CARREIRA (011 - 80%). com os problemas de INTEGRACÃO. RECICLAGE~

PRODUTIVIDADE, ACOMPANHAMENTO e LEVANTAMENTO D

NECESSIDADES DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO. resp ec nvarnem

questões 12(70%),13(80%), 14(60%),16(80%) e 17(70%).

Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes e sei,

"sentimentos"deve mudar muito, confirmando a letra A) aruer ior . As 8 (Olte

questões, isto é 100% são "MUITO PRÓ-ATIVAS" (o que significa que sã

"POUCO REATIVAS") como a informar que existe um desejo para o final do sécul

de mudanças nas políticas de RH para INFO em relação a presente UNA

(sempre repetindo A).

Não encontramos nenhuma questão com valores abaixo de 75%, co

restaque para as questões 010(PROGRAMAS em T&D&R)

O 14(PRODUTIVIDADE através de T&D&R) que estão com valores acima de 90'

com destaque para a 015 - OUAlIDADEl, que de uma PRÓ-ATIVIDADE de 60'

(POUCO REATIVO - 40%) no perfo do 1980/1990, pretende chegar a 100% r

período 1990/2000) indicando a preocupação dos RH em alcançarem. um nív

altíssimo em qualidade na área de INFO, num processo integrativo homem

máquina.
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8') UNAN TREIDESIRECI no Ae e para os períodos A TUAL X

FUTURO

Para o período de 1980/1990 das 5 (cinco) questões,duas (2). isto é.

40% apresentaram respostas identificadas como situação de "IGUALDADE",

como indicativo do equilíbrio entre reatividade e proatividade no

ACOMPANHAMENTO (039- 95%) de T & D & R em relação ao ritmo de

MUDANÇAS TECNOLÓGICAS. Este fato torna-se importante na medida que é

através da ORGANIZAÇÃO e MÉTODOS de T&D&R que a integração dos Recursos

Humanos com Informática torna-se menos traumatizante.

Convém destacar (inclusive fizemos observação no local) que a Ouestão

41, que trata do SISTEMA de VALORES para o desenvolvimento profissional e

pessoal confirma o sentido da situação acima, sendo a única a não sofrer ajuste

para mais ou para menos. (50%). Estas duas questões (039 e 041) demonstram

o alerta dos profissionais respondentes para os processos de mudancas

ocassionados pela INFO nas técnicas aplicadas por Recursos Humanos na

empresa.

Os dois fatos acima consolidam-se com a s respostas dadas à Ouestão

42 (45 %- ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL E RECICLAGEM PESSOAL dos técnicos

em OMIS) classificada como "POUCO REATIVO"( cujo inverso é "Muito Reativo.

no caso com os 65 % faltantes para 100 %).

Outrossim, apenas duas, isto é 40% foram consideradas "MUITO

REATIVAS" em dois assuntos que reputamos difíceis de levarem ao envolvimento

direto o empregado que atua com INFO. A 040 (60%) analisa a atualização

(ATUAÇÃO) política. social e sindical, enquanto a 043 ((80%) perscruta a

participação internacional no APRIMORAMENTO profissional dos RH em INFO.

Neste sentido podemos manter o que foi dito em A, ou seja. mesmo havendo

políticas de Recursos Humanos pró-ativas, os movimentos são lentos e retardados
l

para enfrentar uma realidade dinâmica de integração homem X máquina.

As CONCLUSÕES para o período ATUAL, além daquelas particulares

indicadas, levam a reconhecer que o profissional de RH nos processos de TRE/

DES/RECI estavam, em alguns momentos "correndo atrás" dos acontecimentos

(40%-Os 40 e 43), se igualavam a realidade em outras oportunidades (40%-Os 39

e 41) e em outros agiam como verdadeiros AGENTES DE MUDANÇA (20%-042).
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Para 1990/2000 este quadro, repetindo A') e ainda segundo o

respondentes e seus "sentimentos"deve mudar muito. As 5 (cinco) questões, is

é 100% são "MUITO PRÓ-ATIVAS" (o que significa que são "POUCO REATIVAS"

como a informar que existe um desejo para o final do século de mudanças na

políticas de RH para INFO em relação a presente UNAN. As questões 039

ACOMPANHAMENTO (95%), 040- ATUAÇÃO (80%), 041- VALORES (90%)

042-ATUALlZAÇÃO (90%) estão com valores acima de 80% com destaque oa
a 039 com 95% indicando a preocupação dos RH para INFO em tornarem-s

ATUALIZADOS no ritmo de mudanças tecnológicas, através das técnicas OMIS.·

Outrossim o valor de 70% de pró-atividade para a 043- APRIMORAMENTO

nível internacional indica que este MÉTODO pode não estar ao alcance com

política de RH para os profissionais de INFO, mas apenas em casos especiais

separados é colocado à disposicão.

CONCLUSÃO: No período ATUAL o profissional de RH nos oroc es sos

Para o período de 1980/1990 nas 6 (seis) questões,

respostas identificadas como situação de "MUITO REATIVO"isto é. e ainda de.

acordo com a letra A), mesmo havendo políticas de Recursos

ativas, os movimentos são lentos e retardados para enfrentar uma realidade I

dinâmica de integração homem X máquina. Foram as questões 18 (PLANOS de

cargos -55%), 20(programas de BENEFíCIOS- 80%), 22 (AVALIAÇÃO DE

DESEMPENHO como base de OMPs (APO) pré-fixados - 65%) e 23 (

NEGOCIAÇÕES dos salários e benefícios com sindicatos e associações de,

classe - 60%). Outrossim, uma questão (O 19- SISTEMAS DE REMUNERAÇÃO ou .
incentivos salariais) apresenta uma IGUALDADE (50%) entre pró-atividade e

.j

reatividade.

, ' ff'

de SAL(AD)/SEN(QVT) estava em pelos menos 70% do tempo' correndo atras

dos acontecimentos ou "apagando incêndios", ou pelo menos igualando-se a

realidade.
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Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes e seus

"sentimentos"deve mudar muito, o que confirma a letra B anterior. As 6 (seis)

questões, isto é 100% são "MUITO PRÓ-ATIVAS" (o que significa que são

"POUCO REATIVAS") como a informar e confirmar Que existe um desejo para o

final do século de mudanças nas políticas,de RH para INFO em relação a presente

UNAN. As Questões O 18- PLANOS DE CARGOS. O 19- SISTEMAS DE

REMUNERAÇÃO e a 021- OUALlDADE DE VIDA NO TRABALHO estão com

valores acima de 90%, indicando a preocupação dos RH para INFO em tornarem

o trabalho ORGANIZADO. SISTEMATIZADO. com MÉTODOS e INFORMAÇÃO

dentro das técnicas de OMIS.

Outrossim o valor de 55% de pró-atividade para a 020- PROGRAMAS

DE BENEFíCIOS indica Que este SISTEMA não possui uma diferenciação entre

INFO. ADM e OPER e não representa atrativo para o pr o ns sro na! de OMIS e INFO.

Outro indicador interessante é o 70% dado a Questão 23- NEGOCIAÇÕES com

Sindicatos e Associações de classe. indicando uma melhora ( de 40% para 70% l

nos processos pró-ativos de relacionamentos sindicais.

C') UNAN SAL(ADJ/BEN(QVT; no Ae e para os períodos ATUAL

X FUTURO

Para o período de 1980/1990 das 5 (cinco) ques tôe s .duas (2). ito é 40%,

mostram-se sob o item EOUILíBRIO (046- SALÁRIOS em oferta para OMIS. e,

048- COMPOSiÇÃO da população e influência na Oualidade de Vida no Trabalho);

duas (2) outras (40%).apresentaram respostas identificadas como situação de

"MUITO REATIVO"isto é, confirmando Que mesmo havendo políticas de Recursos
i

Humanos pró-ativas, os movimentos são lentos e retardados para enfrentar uma

realidade dinâmica de integração homem X máquina. Uma única questão (20%),

a de número 45- VALOR ECONÔMICO da atividade profissional de OMIS. assume

a posição de "POUCO REATIVO" (no caso. em proporção de 55% como "muito pró-

ativo").
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CONCLUSÃO: No período ATUAL o profissional de RH nos processo

de SAl(AD)/BEN(OVT) estava, confirmando o que foi costatado até o present

momento, sempre "correndo atrás" dos acontecimentos ou "apagando incêndios'

principalmente aqueles relacionados com a movimentos SINDICAIS (044- 80%1

MANIPULAÇÃP DOS SALÁRIOS e BENEFíCIOS pela situação econômica d

país ( 047) e uma certa estabilidade(50%1 com os problemas de ofertas d

SALÁRIOS e BENEFíCIOS (046) e COMPOSiÇÃO e distribuição da populaçã

(048) na sua influência na Oualidade de Vida no Trabalho.

Para 1990í2000 este quadro, segundo os respondentes e seu

"sentimentos"deve mudar muito, o que confirma a letra B anterior. As 5 (cince

questões, isto é 100%) são "MUITO PRÓ-ATIVAS" (o que significa que sã

" POUCO REATIVAS") como a informar e confirmar, o que apresentamos nos iten

anteriores, ou seja, que ex.ste um forte desejo, para o final do século, c

mudanças nas políticas de RH para INFO em relação a presente UNAN. Entretant

os números não podem ser considerados otimistas como nas UNAN ant er ior e:

refletindo as sim a interferência, quase costante. do governo nas políticas satanaí:

As questões 055- (55%) quetrata da evolução do movimento SINDICA

com 55% está próxima ao ponto do equilíbrio, como a informar as dificuldades qL

Recursos Humanos, como Departamento da empresa, enfrenta ao tratar d

reivindicações salariais e outros benefícios; a 047- (65%) que trata da econorm

do país e seu aspecto de MANIPULAÇÃO de salár io s e benefíCIOS está com vaI<

bem próximo ao ponto de equilíbrio entre reatividade e pró-atividade; ambas é

questões levam a inferência de que indicam a preocupação dos RH para INFO e

tornarem os problemas de discussão SALARIAL num processo ORGANIZAO(

SISTEMATIZADO, com MÉTODOS e INFORMAÇÃO dentro das técnicas c

OMIS.

Outrossim o valor de 85% de pró-atividade para a Q4!

CONSIDERACÕES DO VALOR ECONÔMICO, o maior obtido nesta UNAN n~

dois períodos,indica que as políticas de RH para os empregados de OMIS d:

empresas respondentes levam em muito alta consideração esta atividade I

me rcado de tra ba Iho . p restig ia ndo o aspecto d o valor eco nôm ico (salário

benefícios e resultados) dos profissionais desta área.

--~
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Dl UNAN SEGISAUD OCUP no Aí e para os períodos A TUA L X

FUTURO

Para o período de 1980/1990 das 6 (seis) questões, 4 (quatro),isto é,

aproximadamente 70% (Os 24,25,27 e 28) apresentaram respostas identificadas

como situação de "MUITO REATIVO"isto é, reforçando os itens A, B e C)

anteriores, mesmo havendo políticas de Recursos Humanos pró-ativas, os

movimentos são lentos e retardados para enfrentar uma realidade dinâmica de

integração homem X máquina. Duas (2) outras questões (26 e 29) foram

classificadas como "POUCO REATIVAS".

CONCLUSÃO: No período ATUAL o profissional de RH nos processos

de SEG/SAUD OCUPACIONAL também estava sempre" correndo atrás" dos

acontecimentos ou "apagando incêndios", principalmente aqueles relacionados

com os planos e SISTEMAS de DESLIGAMENTO (024-90%), planejamentos de

APOSENTADORIA (025-75%), organização, métodos, informação e sistemas de

PARTICIPAÇÃO e envolvimento dos empregados nos processos de tomada de

decisão em assuntos que lhes dizem respeito (027-70%) e com os programas de

LAZER, companheirismo, clube ou grêmio e semelhantes (028-75%).

Nos casos de SAÚDE (026-25%) e de percepção do clima e da CULTURA

da empresa (029-45%) identificamos que estes fatores são tratados de maneira

pró-ativa nas políticas de RH voltadas à INFO, numa forma de "AGENTES DE

MUDANÇA" na preparação para o futuro.

Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes e seus

"sentimentos"deve mudar muito, o que confirma as letras B e C anteriores. Os 6

(seis) questões, 5 (cinco) são "MUITO PRÓ-ATIVAS" (o que significa que são

"POUCO REATIVAS") com valores variando de 75% a 95%, e repetindo os itens

anteriores, como a informar e confirmar, o que já analisamos e apresentamos, ou

seja, que existe um forte desejo, Piara o final do século, de mudanças nas

políticas de RH para INFO em relação a presente UNAN. Apesar do quadro

negativo que apresenta esta área de Segurança no trabalho, os números podem

ser considerados otimistas como na maioria das UNAN anteriores.
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Com exceção, a 024 - planos de DESLIGAMENTO é "POUCO PR6

ATIVA", numa costatação do seu pouco uso na área de INFO. _Entretanto dl
Ouestão 25 a 29 (APOSENTADORIA, SAUDE, PARTICIPAÇAO, LAZER-~

CULTURA) encontramos um forte senso de pró-atividade nas políticas de RH par~
<1!

INFO. -~
d
'~i

Assim. as questões: a) 025- (60%) que trata das INFORMAÇÕES sObr~

APOSENTADORIA; b) 026- (95%) que trata dos aspectos ORGANIZACIONAI~

de SAÚDE, Higiêne e Medicina no Trabalho (HSMT); c) 027- (85%) que verific:
-"'!

os SISTEMAS de PARTICIPACÃO; d) 028- (75%) que acompanha as
~

INFORMAÇÕES sobre o LAZER; e, e) 029- (90%) que avalia os MÉTODOS d~
f·~

percepção. de sentir e compreender o clima e a CULTURA da empresa. levarrt
"

a inferência de que há uma grande preocupação dos RH dirigidos para INFO no
~-5

presente em relação a estes itens a serem aplicados no futuro.

~F
A 024- DESLIGAMENTO, (20%) confirma a situação costatada nó

período atual. de serem os planos de desligamento uma forma sentida de pouca

pró-atividade como política de Recursos Humanos apüc ado sà INFO.

D') UNAN SEGISAUD OCUP no Ae e para os períodos A TUAL X;

FUTURO

Para o período de 1980/1990 das 6 (seis) questões, isto é, 5 (cinc

apresentaram respostas identificadas como situação de "MUITO REATIVO"is

é, e mais uma vez, mesmo havendo políticas de Recursos Humanos pró-ativas. o .

movimentos são lentos e retardados para enfrentar uma realidade dinâmica

integração homem X máquina. São elas: 049 - ECOLOGIA com 90% de reativldad

indicando uma situação péssima em relação as idéias e restrições que envolve

o planeta Terra; 050 - INVE STIMENTOS • com 75% )em Pesquisa

Desenvolvimento na área de SEGURANÇA e SAÚDE ocupacional, indicam també

o pouco interesse das políticas de RH para o período mencionado;051-

TENDÊNCIAS de retração ou expansão da econômia (60%) também são tr atad

de forma reativa. com evidente prejuízo à qualquer tipo de Planejamen

Estratégico. ausente em RH como pode ser constatado no nosso Ouadro Teóric __

capítulo I.
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Em sequência temos a Q52- com 70% trata das taxas de desemprego e

as relações com as propostas de sistemas de segurança preventiva e segurança

ocupacional em INFO. indicando um acompanhamento às demais políticas desta

UNAN; finalmente. a 053 (com 60%) que avalia o que está sendo feito para as

MUDANÇAS comportamentias em relação a SEGURANÇA e SAÚDE ocupacional,

recebendo o mesmo tratamento anterior.

CONCLUSÃO: No período ATUAL o profissional de RH nos processos

de SEG/SAÚDE OCUPACIONAL estava. confirmando os posicionamentos

anteriores. sempre "correndo atrás" dos acontecimentos ou ..apagando mcéno lOS",

principalmente aqueles relacionados com as questões mencionadas, exeptuando-

se a Q54-(50%) onde através de uma possível igualdade entre re auv.c ao e e

pró-atividade, percebe-se que os respondentes procuram cumprir a lei no controle

de doenças profissionais e ao mesmo tempo desenvolverem movimentos dinâmicos

nesta área.

Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes e seus

"sentimentos"deve mudar muito, o que confirma as letras B e C anteriores. Os 6

(seis) questões.4 (quatro) são "MUITO PRÓ-ATIVAS" (o que significa que são

"POUCO REATIVAS") com valores variando de 65 % a 90%, e repetindo os Itens

anteriores. como a informar e confirmar, o que já analisamos e apresentamos, ou

seja. que existe um forte desejo, para o final do século, de mudanças nas

políticas de RH para INFO em relação a presente UNAN. Apesar do quadro

negativo que apresenta esta área de Segurança no trabalho, os números podem

ser considerados otimistas como na maioria das UNAN anteriores.

Entretanto duas questões (049 -35% e 051 - 35%) que referem-se a

ECOLOGIA e a TENDÊNCIAS NA ECONÔMIA, recebem uma atenção "POUCO

PRÓ-ATIVA" por parte das poíticas de Recursos Humanos voltadas a INFO,

confirmando uma situação constatada no período atual ( Ecologia era de 10%

tendo aumentado para 35 %; Tendências era de 40% tendo uma redução de 5 %,

ficando com 35%). Este aumento/redução de valores pode indicar uma tomada de

consciência maior do profissional de RH em relação a ECOLOGIA e o que pode

ser feito em relação a mesma e uma constatação da impotencialidade frente aos

problemas de retração e expansão da econômia.
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Com as avaliações das letras A até D' solidificamos o trabalho e ag~~

possuimos mais subsídios para iniciar a próxima parte da presente tese, Ou s~

a avaliação explícita e transparente das hipóteses pré-estabelecidas, confor~
,~os quadros gerais e resumidos. ~

7~

~_!§
.~clt<
.~

-'l'.,~
.i,,~
~

Os banc o s aument aram sua produt iv ida d e em at é 2 5 %. Mas ei

~I
"í:~
.~

1;".1:
~

Segundo WEBER (1992: 111) " Quando pensamos especificamenl
idos problemas pr áuco s da política eco nó rnic a e social ( no sentid1

7) VALIDAÇÃO DAS HIPÓTESES

não foi repassada para os bancários."

ANDRÉ ACCORSI (1991: 44)

acerca
~~

comumente entendido deste termo), percebemos, com clareza, que há numerosa]
't;

e até mesmo infinn as questões práticas particulares. para cuja análise. de com~~
.~

acordo, se começa a partir de certos fins que parecem óbvios ... ". Dentro d'~
·;i

infinitas querstões que o assunto defendido nesta tese permite e dos certos fi~
."'ri!.

que parecem óbvios. iremos procurar limitar as infinitas questões a um grupo d1
hipóteses e estabelecer o óbvio através de conclusões científicas. ~

.'ã
~

Para o tratamento dos dados e o estabelecimento de inferiçõesl

interpretações necessitamos utilizar a mesma tabela-guia apresenta~

anteriormente. onde pudessemos comparar os resultados e estruturar informaçõe$j

Visando manter a mesma racionalidade sistêmica empregada, optamos pe~..li.•.'•.~...
seguintes indicadores de REATIVIDADE ou PRÓ-ATIVIDADE: .~

ATIVIDAD

50 EQUIlÍBRIO

51 a 100 - MUITA PRÓ-ATIVIDADE

representada por "EQUIL"

representado por "MUIPAT"

;, ,

o a 49 - POUCO REATIVO

50 - EQUilíBRIO

51 a 100 - MUITO REATIVO

representado por "POURE"

representada por "EQUll"

representado por "MUIRE"

B - GRAU OU NíVEL DE PRÓ-ATIVIDADE

MOLDURA 6 - GRAU/NíVEL DE REATIVIDADE & PRÓ-ATIVIDADE
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Como anteriormente, o leitor interessado poderá consultar as tabelas

apresentadas nos Quadros 3.19 a 3.34 se necessitar um detalhamento dentro dos

termos "POUCO/A" ou "MUITOI A". Para fins deste trabalho, confirmamos que

optamos por este caminho por atender as necessidades presentes.

7.1- Validação das hipóteses para os AMBIENTES

INTERNO (Ai) e EXTERNO (Ae) e para os

Períodos ATUAL{ 1980/1990) e FUTURO{ 1990/2000).

"Conquanto existam aspectos únicos em qualquer srtuacão social,

também existem padrões comuns e, quanto mais nos aprofundamos, maiores se

tornam as similaridades genotípicas. "

K A TZ & K A H N (1 978 : 1 33 1

Procurando "ter a mão" mais dados e as consequentes informacões,

optamos por dividir cada HIPÓTESE para os dois períodos que permeiam esta

tese, ou seja o " ATUAL" (1980/1990) e o "FUTURO" (1990/2000), numa busca de

aprofundar o estudo.

A letra" A "após o item identificador da Hipótese significa o período

"ATUAL", enquanto a letra "F"o período" FUTURO". Entre uma situação e outra as

hipóteses sofreram algumas adaptações de terminologia para se adequarem as

questões apresentadas aos respondentes. Procuramos estabelecer uma

abordagem do bom. senso ao criarmos a presente tipologia e a associação de

expressões.

Outrossim, visando a chamada "Macroabordagem e Microabordagem"

apresentamos os estudos voltados para o Ambiente Interno (Ai) num foco mais

íntimo do problema e para o Ambiente Externo ( A e ),numa ênfase voltada para

a realidade social que envolve a empresa.
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Procuramos facilitar a investigação do leitor interessado fazendo um
O

)

número de indicações que permitem investigações adicionais, ou mesmo, umai
~'*'"j

nova extensão da tese sobre as áreas de ADM e OPER, abandonadas por nãol

serem a atração proposta por este trabalho.

05a-PREVISÃO

06a-AL TERNATIVAS

07a- MÉTODOS

indica 85% "MUIRE"

indica 65% "MUIRE"

indica 60% "MUIRE"

e 15%

35% "POUPAT

As HIPÓTESES são apresentadas nas respectivas UNANs estudadas.

- HIPÓTESES NA UNAN REC/SEl/RECO

,

HIPOTESE I A

"I A - O Mercado de Trabalho foi dinâmico em REC/SEL para

voltados a INFO. w

PERíODO ATUAL

Para o Ai

para o Ae

a letra a) das questões 1,2,3,5,6 e 7 (Ouadro 3.19). e.

a letra a) das questões 30.31.32.33.35 e 36 (Quadro 3023) o

poderiam confirmar ou não esta afirmação. através de situacões ou atuacões q

chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVAS". conforme quadro apresentado.

A

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.19 - AMOSTR

RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ai "ATUAL"DA UNAN REC/SEL/RECO.temos

01a-EXPANSÃO indica 80% "MUITO REATIVO"e 20% "POUCO PRÓ-ATIVO"
'1

02a- CRIAÇÃO indica 90% "MUITO REATIVO"e10% "POUCO PRÓ-ATIVO"

03a-DIMENSIONAMENTO indica 75% "MUIRE" e 25% "POUPAT"

e
e 40%
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Sem dúvida a atividade de Recursos Humanos sem o PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO (isto é, sem uma visão pró-ativa) conduz a uma administração

reativa, ou aquela conhecida nos meios empresariais como a de "apagar

incêndios", em processos desgastantes, naquilo que KATZ & KAHN (1978: 131 )

afirmam ser "uma das principais funções da administração de cúpula é a

adjudicação de reivindicações que competem entre si e de exigências em conflito.",

e continuam, logo a seguir: "Cada (... ) subsistemas organizacionais desenvolve

suas próprias tendências dinâmicas ... (... ) Estas tendências dinâmicas dos

subsistemas nem sempre são manifestadas nos mesmos termos e com Igual
. "vigor.

Ora. quanto mais rápidos estes processos de adjudicação o bnc o s

através da reatividade aos acontecimentos, situações e atuações, menores

serão os p rejuiz o s ou os custos para a empresa.

Entretanto esta rapidez exige um extremo dinamismo no mercado de

trabalho, envolvendo desde a CRIAÇÃO de cargos, a PREVISÃO, EXPANSÃO e

DIMENCIONAMENTO de pessoal, a procura de fontes ALTERNATIVAS de

R&S&R, bem como MÉTODOS dinâmicos de resposta ao mercado. Para o período

atual e para o Ambiente Interno-AI, nossa HIPÓTESE está confirmada.

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.23 - AMOSTRAS

RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ae "ATUAL"DA UNAN REC/SELlRECO,temos:

.( Q30a- TÉCNICOS indica 60% "MUIRE" e 40% "POUPAr'~
r;; "

( " )031 a- BACHAREIS indica 40% "POURE" e 60% "MUIPAT".; ?

(* )032a-DISPONIBILlDADE indica 40% "POURE" e 60% "MUIPAT"
Q33a- DEMANDA indica 55% "MUIRE" e 45% "POUPAr'

035a- TÉCNICAS indica 65% "MUIRE" e 35% "POUPAr'

036a- TENDÊNCIAS indica 70% "MUIRE" e 30% "POUPAT".



Sem dúvida a atividade de Recursos Humanos para o Ambiente Externo '.

exige um mínimo de PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, principalmente sob o foco 1
da presente UNAN. Não é sem sentido que KATZ & KAHN (1978: 147) afirmam que ~

"O processo contínuo e inevitável de RECRUTAMENTO (ênfase nossa) l
organizacional é um dos mais importantes fontes de influênc,ia do AMBIENTE

EXTERNO (idem).", o que pode determinar e o que conduz a uma administração

menos reativa e mais pró-ativa, conforme as questões anotadas com (.), isto é,

CC~AP~~II~I~Q~U~AD~R~O~E~S~"l~'A~l~l~~~l~lL~'U~----------------------------
-= ,,

031 a e 032a.

Mas, na rnaro r ia dos casos a dinâmica de responder o quanto mais

rápido os problemas de falta e a qualidade dos TÉCNICOS, ter previsões

corretas de futuras DEMANDAS, empregar TÉCNICAS modernas de R&S&R e ter

o pulso das TENDÊNCIAS do mercado em relação aos profissionais de OMIS.

menores serão os prejuizos ou os custos para a empresa. Ora esta rapidez exige

um extremo dinamismo na visão externa do mercado de trabalho. Para o pe r íoco

atual e para o Ambiente Externo-Ae. nossa HIPÓTESE está confirmada.

,

HIPOTESE I B

" I B- O Mercado de Trabalho apresentará retração em REC/SEL para
<~

RH voltados a INFO."

PERíODO FUTURO:

Para o Ai

para o Ae

a letra b) das questões 1 ,2,3,5,6e 7 (Quadro 3.27), e,

a letra b) das questões 30,31,32,33,35 e 36 (Quadro 3.31)

poderiam confirmar ou não esta afirmação, situação ou ação.

Para fins de comparação mantivemos entre parentêses os valores';
.i

do período "ATUAL", o que facilita a visualização de um possível processo de .<;

MUDANÇA e dá um FEEDBACK das previsões.
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.~ Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Ouadro 3.27 - AMOSTRAS~1~"-:
., RELACIONADAS(PAREADAS) DO Ai"FUTURO"DA UNAN REC/SELlRECO, temos:

:í.
!~
'it
~...;.;
;<
~t~
,
".,'

01 b- EXPANSÃO indica 50(80)% "EOUILÍ8RIO"e 50(20)%

02b- CRIAÇÃO indica 65(90)% "MUIRE" e 35(10)% "POUPAT"

03b- DIMENSIONAMENTO 60(75)% "MUIRE" e 40(25)% "POUPAT"

05b- PREVISÃO indica 75(85)% "MUIRE" e

(*)06b-ALTERNATIVASindica 30(65)% "POURE e
25( 15)% "POUPAT"

70(35)% "MUIPAT"

80(40)% "MUIPAT".(*)07b- MÉTODOS indica 20(60)% "POURE"e

Nossa HIPÓTESE está confirmada. Com a retração econômica e sendo

a área de REC/SEL/RECO a Que mais "sente"o Ambiente Externo e seus reflexos

no Ambiente Interno, percebemos que a EXPANSÃO (O 1bl de pessoal entrará em

equilíbrio, haverá mais Planejamento na CRIAÇÃO (02b) e DIMENSIONAMENTO

(03b) de pessoal com mais pró-atividade nos atos administrativos; a PREVISÃO

(05b) continuará muito reativa, entretanto, as 06b e O 7b permitem perceber que

para combatermos a RETRAÇÃO prevista na hipótese deveremos ter mais

ALTERNATIVAS e melhores MÉTODOS para a manutenção da dinâmica desta

UNAN.
Jj
i ~
I, Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.31 . A.MOSTRAS

? t, RELACIONADAS (PAREADAS) do Ambiente Externo - Ae "FUTURO" DAi UNAN REC/SELfRECO. temos:

l-i
~'
~
~

J .~:
e- -",<:.'

.~

030b- TÉCNICOS indica 30(60)% "POURE" e 70(40)% "MUIPAT"
031 b- 8ACHAREIS indica 10(35)% "POURE" e 90(65)% "MUIPAT"
03 2b-DISPON I81LI DADE 20(40)% "POURE" e 80(60)% "MUIPAT"
033b- DEMANDA indica 30(55)% "POURE" e 70(45)% "MUIPAT"
Q35b- TÉCNICAS indica 25(65)% "POURE" e 75(35)% "MUIPAT"

Q36b- TENDÊNCIAS indica 35(70)% "POURE" e 75(30)% "MUIPAT".
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Podemos considerar Que o crescimento constatadas em todas as questõe:

de uma situação de POUCA REATIVIDADE para a "MUIPAT" caracteriza un

movimento contra a retração que deverá ocorrer neste final de século

principalmente na PROCURA de mão-de-obra pelas empresas Que obrigará,

uma atividade altamente pró-ativa para que não haja prejuízos de imagem, d

conceitos, métodos, informações e sistemas, tanto internos como externos. O

números indicam que a nossa HIPÓTESE é válida.

,

. HIPOTESE 11 A

"li A - O Mercado de Trabalho foi estável em RECO para RH voltados

INFO."

PERíODO ATUAL

Para o AI

para o Ae

a letra a)

a letra a)

das questões 4,8 e 9 (Ou adr o 3.19), e,

das questões 34,37 e 38 (Ou adr o 3.23)

poderiam confirmar ou não esta afirmação, através de situações ou atuações qu

chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVAS", conforme quadro apresentado.

A

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Ouadro 3.19 - AMOSTRA~

RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ai "ATUAL"DA UNAN REC/SEL/RECO.temo5

04a- ROTATIVIDADE indica 90% "MUITO REATIVO"e 10% "POUCO PRÓ-ATIVO

08a-RECOLOCAÇÃO indica 90% "MUITO REATIVO"e10% "POUCO PRÓ-ATIVO

09a- DEMISSÕES indica 90% "MUIRE" e10%"POUPAT"

Estes números vem de encontro com a nossa Hipótese, pois o mercôQ

de trabalho sendo dinâmico em REC/SEL como verificado, tem como consequênci

uma estabilidade nos processos de RECOLOCAÇÃO, indicado pelos altos vaiare

(todos 90%) obtidos na pesquisa.



...eAP 111 QUADRO ESTATÍSTICO

No Quadro 3.23, encontramos os seguintes valores:

034a-ABSORÇÃO indica 55% "MUIRE" e 45% "POUPAr'

I;> 037a-ACEITAÇÃO indica 80% "MUIRE" 20% "POUPAT"e

038a-CONHECIMENTOS 45% "MUIRE" e 55% 'POUPAT"

Estes números contradizem nossa HIPÓTESE pois identificam

movlrne nto s dinâmicos no mercado externo principalmente naquele relacionado

com o profissional de OMIS (Q38a).

HIPÓTESE II B

"11 B - O Mercado de Trabalho manterá esta estabilidade (em RECO

para RH voltados a INFO)."

PERíODO FUTURO

Para o Ai

para o Ae

a letra b)

a letra bl

das questões 4,8 e 9 (Quadro 3.27), e,

das questões 34,37 e 38 (Quadro 3.31)

poderiam confirmar ou não esta afirmação, através de situações ou atuações que

chamaremos de "REA TI V AS ou PRÓ-ATIVAS", conforme quad ro apresentado.

A

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.27 - AMOSTRAS

RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ai "FUTURO" DA UNAN REC/SEL/

RECO, temos(mantivemos entre parentêses os valores da época anterior):

04b-ROT ATIVIDADE ind ica 95(90) % "MUIRE" e

08b-RECOLOCAÇÃO indica50(90)% "EQUILÍBRIO" e

Q9b-DEMISSÕES indica 95(90)% "MUIRE" e

05( 10)% "POUPAr'

50(10)%

05 (1 O) % "P OU P Ar'
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Observamos Que as previsões para o futuro permanecem estáveis, tante

sob o aspecto de rotatividade e demissões de pessoal; uma pequena rnudançs

ocorre nas técnicas empregadas par RECOLOCAÇÃO, como uma indicação de

aprimoramente desta técnica em relação ao mercado de trabalho.Nossa HIPÓTES(

pode ser classificada como correta.

No Ouadro 3.31, encontramos os seguintes valores:

Q34b-ABSORÇÃO indica

037b-ACEITAÇÃO indica

038b-CONHECIMENTOS

30(55)% "POURE"

45(80)% "POURE"

15(45)% "POURE"

e 70(45)% "MUIPAT"

55(20)% "MUIPAT"

85(55)% 'MUIPAT"

e

e

Os valores obtidos para o Ae podem identificar Que a HIPÓTESE 11 E

para o Ae e período futuro está incorreta, ou pelo menos, parcialmente correta

As diferenças de até 35% entre o período atual e o futuro, indicam un

dinamismo Que se opõem a estabilidade prevista em hipótese. Este fato E

confirmado pela 037b onde os processos de RECOLOCAÇÃO passam a recebe

uma ACEITAÇÃO diferenciada no período futuro. Segundo a revista VEJA (1993

80) "A perda do emprego está entre os acidentes mais traumáticos Que acontecerr

na vida de alguém. Com os programas de recolocação, pelo menos o demitido nãe

se sente completamente no escuro."

Na mesma reportagem e em paralelo podemos observar Que os índice!

de ABSORÇÃO (034b) e os CONHECIMENTOS (038b) são analisados, como po

exemplo, Quando a reportagem afirma que "Os operários frequentam curso!

profissionalizantes ... ". ou quando encontramos uma opinião sobre o número dE

recolocados numa determinada empresa:" O saldo é bom, para um mercado qUE

entra em seu quarto ano de recessão". Nossa pesquisa solidifica urr
-1

posicionamento pró-ativo, atendendo, em parte, o reclamo de KATZ & KAH~

(1978: 86) que afirmam: •.A pesquisa tem negligenciado o clima organizaciona\ e

no entanto, este pode fornecer belos rendimentos para a compreensão d4

funcionamento organizacional." Estes números orientam na avaliação do clima 0\

da cultura organizacional voltado ao aspecto da UNAN em questão, podend(

torná-Ia parcialmente correta conforme uma interpretação otimista do observadOi.
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HIPÓTESE III A

PERíODO ATUAL

Para o Ai as letras c) e e) das questões 1,2,3,5,6 e 7 (Quadro 3.19), e,

para o Ae as letras c) e e) das questões 30,31 ,32,33,35 e 36(Qdr 3.23)

poderiam confirmar ou não esta afirmação, através de situações ou atuações que

chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVAS", conforme quadro apresentado.

Visando facilitar o entendimento criamos uma chave com os 3 agentes

identificados pelas letras a(INFOI, c(ADM) e e(OPER) e seus valores respectivos.

onde as palavras repetidas não são apresentadas para tornar o texto mais "leve".

A

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.19 - AMOSTRAS

RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ai "ATUAL"DA UNAN REC/SEL/RECO.temos,

agora comparando os três agentes INFO (a), ADM(c) e OPER (e):

Q1a-EXPANSÃO indica 80% "MUITO REATIVO e 20%"POUCO PRÓ-ATIVO"

Q1c- EXPANSÃO indica80% "MUITO REATIVO"e 20% "POUCO PRÓ-ATIVO"

O 1e-EXPANSÃO indica 70% "MUITO REATIVO" e 30% "POUCO PRÓ-ATIVO"

Q2a-CRIAÇÃO indica

02c-CRIAÇÃO indica

02e-CRIAÇÃO idem

90%"MUITO REATIVO" e 10% "POUCO PRÓ-ATIVO"

90% "MUITO REATIVO"e 10% "POUCO PRÓ-ATIVO"

85% idem 15% idem

03a-DIMENSIONAMENTO indica 75% "MUIRE" 25% "POUPAT"e

c- idem 65%

60%

35% idemidem e

e- e 40%
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a-PREVISÃO indica 85% "MUIRE" e 15% "POUPAT" 1l

Q5 :~~
15%

~
85%c-
85% 15%

e-

06 a-ALTERNATIVAS indica 65% "MUIRE" e 35% "POUPAT"

c- 60% 40%

e- 60% 40%

07 a-MÉTODOS indica 60% "MUIRE" e 40% "POUPAT"

e- 50% " EOUILíBRIO "e 50%

e- 50% 50%

Sem dúvida a atividade de Recursos Humanos sem o PLANEJAMEN<

ESTRATÉGICO (isto é, sem uma visão pró-ativa) conduz a uma administraç

reativa, ou aquela conhecida nos meios empresariais como a de "apa]

incêndios", em processos desgastantes, indiferentemente seja nos agentes INF

ADM e OPER, e conforme já dissemos, naquilo que KATZ & KAHN (1978:13

afirmam ser "uma das principais funções da administração de cúpula é

adjudicação de reivindicações que competem entre si e de exigências em contlitc

Os mesmos autores confirmam páginas antes (1978: 123) que "O méto

típico de lidar com a tensão do sistema interno é o da transigência. Este uno

solução tende a fazer concessões aos subsistemas e não a exiqir-tne s o abando

de funções ou recursos essenciais.", para continuarem, logo a seguir: "Cada (.

subsistemas organizacionais desenvolve suas próprias tendências dinâmicas

(... ) Estas tendências dinâmicas dos subsistemas nem sempre são manifestad

nos mesmos termos e com igual vigor".

Verificamos, pelos resultados, que esta HIPÓTESE III A pode ~

considerada no mesmo nível da HIPÓTESE A, isto é, CONFIRMADA

aprovada, pois se não ocorre uma reatividade extrema como os númer
.j

indicam, o mercado de trabalho não pode ser considerado extremamente dinâmi,

Com este resultado conclui-se que há um mesmo nivel de tratamento dado pe

profissionais de Recursos Humanos aos três agentes agora estudados.

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Ouadro 3.23 - AMOSTR

RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ae "ATUAL"DA UNAN REC/SEL/RECO,tem
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030a- TÉCNICOS indica

030c- TÉCNICOS indica

030e- TÉCNICOS indica

60% "MUIRE"

65% "MUIRE"

e 40% "POUPAr'

35% "POUPAT"

50%

e

50% "EOUILíBRIO"

(*)031 a- BACHAREIS indica

(*)031 c- BACHAREIS indica

40% "POURE"

45% "POURE"

60% "MUIRE"

e

60% "MUIPAT"

55% "MUIPAT"

40% "POUPAT"(*)031 e- (ver obs)

a- 40% 60%

(*)032 c-DISPONIBILIDADE indica 20% "POURE" e 80% "MUIPAT"

e- 25% 75%

a- 55% 45%

033 c- DEMANDA indica 60% "MUIRE" e 40% "POUPAT~

e- 65%

a-

035 c- TECNICAS indica

65%

65% "MUIRE" e

35%

35% "POUPAT"

e- 70% 30%

a-

036 c- TENDÊNCIAS indica

70% 30%

75% "MUIRE" e 25% "POUPAT".

20e- 80%

Sem dúvida a atividade de Recursos Humanos para o Ambiente Externo

exige um mínimo de PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, principalmente sob o foco

da presente UNAN. Não é sem sentido que KATZ & KAHN (1978: 147) afirmam que

"O processo contínuo e inevitável de RECRUTAMENTO (ênfase nossa)

organizacional é um dos mais importantes fontes de influência do AMBIENTE

EXTERNO (ideml.", o que pode determinar e o que conduz a uma administração

menos reativa e mais pró-ativa, conforme as questões anotadas com (+l, isto é,

031ª e,c e Q32 a, c e-ª.
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Na questão 31 e, foi anotada uma 085. a indicar um resultado contráriol

ao obtido para INFO e ADM, isto é, em OPER a situação é muito estavel, cabendo~

ao REC/SEL um retorno ao nível de bachareis e especialistas para este agente,I.~'~*.
(O PER), refletindo uma realidade, num indicativo de que" Assim, toda organização;'

',«

tem um SISTEMA EXECUTIVO para a execução da diretriz ou para a implantação;~
:1.~
!l

?~
Além disso, em uma estrutura democrática há um SISTEMA.li

LEGISLATIVO, separado cujos membros estão investidos de poder para selecionar'l

os executivos de cúpula, estabelecer diretrizes, escolher entre políticas alternativas ..~
-?~:

de liderança ou vetar as propostas das diretrizes que deveriam ser seguidas. ~
.~

(KATZ & KAHN 1978: 63)". Acrescentamos também o SISTEMA OPERACIONALJ
'.})

reflexo dos dois sistemas mencionados e deles altamente dependente. Desta'l
.:f~

forma a INFO está mais próxima ao EXECUTIVO no seu processo de rrnptantacão ~~

das decisões administrativas, enquanto o SISTEMA LEGISLATIVO pende pa;a a!~
'~

atuação de Recursos Humanos, principalmente nos processos produtivos Que~
lJ

envolvem o SISTEMA OPERACIONAL.

CAP III QUADRO ESTA TISTICO

das decisões administrativas.

Abrigando-se nestas três dimensões, o dinamismo da hipótese também~
:~

pode ser considerada e CONFIRMADA, pela interdependência dos 3 Sis ternasvj _:<
l~
',t;-'\

::'~~
"'.
ti
'S:~

" 111 B - O Mercado de Trabalho apresentará estabilidade em RECI~

SEL para RH voltados a INFO." 1,"",,:
;~

~~
~

-.$

Para o Ai as letras d) e f) das questões 1,2,3,5,6 e 7 (Quadro 3.27). e,1,~~
para o Ae as letras d) e f) das questões 30,31 ,32,33,35 e 36(Odr 3.31)~

poderiam confirmar ou não esta afirmação, situação ou ação. 1.f.;!
Para fins de comparação mantivemos entre parentêses os va lores~

,~

do período" ATUAL", o que facilita a visualização de um possível processo de~

MUDANÇA e dá um FEEDBACK das previsões. 'I
i
t~

Outrossim, visando facilitar o entendimento criamos um11
'i,

chave com os 3 agentes identificados pelas letras a(INFOl, c(ADM) e e(OPER!,•. i1:
e seus valores respectivos, onde as palavras repetidas não são apresentada:~

/~~,
va-:, .
z.

,

HIPOTESE I" B

PERíODO FUTURO:

para tornar o texto mais "leve", como já afirmado ..
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A

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.27 - AMOSTRAS

RELACIONADAS(PAREADAS) DO Ai"FUTURO"DA UNAN REC/SELI

RECO,temos(entre parentêses, os valores anteriores, da época "atuai"):

01 b- EXPANSÃO indica 50(80)% "EQUILÍBRIO"e 50(20)%

d- 60(80)% "MUIRE" e 40(20)% "POURE"

f- 50(70)% 'EQUILÍBRIO" 50(30)%

02 b- CRIAÇÃO Indica 65(90)% "MUIRE" e 35(10)% "POUPAr'

d- 75(90)% 25(10)%

f- 65(85)% 35~15)%

03 b- DIMENSIONAMENTO

d-

f-

60(75)% "MUIRE" e

70(65)%

60(60)%

40(25)% "POUPAT"

30(35)%

40(40)%

05 b- PREVISÃO indica

d-

f-

75(85)% "MUIRE" e

80(85)%

70(85)%

25(15)% "POUPAT"

20(15)~o

30(15)%

(* )06b- AL TERNA TIVAS indica 30(65)% "POURE" e 7O(35) S'o "M UIPA T ..

d- 30(55)% 70(45)%

f- 35(60)% 65(40)%

(* )Q7b- MÉTODOS indica 20(60)% "POURE" e 80(40)% "MUIPAT"

d- 15(5P)% 85(50)%

f- 20(50)% 80(50)%
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Nossa HIPÓTESE está confirmada. Com a retração econômica e send

a área de REC/SELlRECO a que mais "sente"o Ambiente Externo e sua influênci

no Ambiente Interno, percebemos que a EXPANSÃO (O 1 b, d, f) de nes so:

entrará em equilíbrio(50%/50%l. haverá mais Planejamento na CRIAÇÃO (Q2b,d,

com a relação aproximada de 70% para 30%(antes era 90/10%) significando co

aumento da pró-atividade em DIMENSIONAMENTO (03b,d,f) e PREVISÃ

(05b,d,f) continuará muito reativa com pequeno decréscimo, entretanto, é

06(b,d, f) e 07(b,d, f) permitem perceber que para combatermos a RETRAÇÃ

prevista na hipótese deveremos ter mais ALTERNATIVAS e melhores MÉTODO

para a manutenção da dinâmica desta UNAN.Tal fato é bem expresso pele

números apresentados significando que a pró-atividade em REC/SEL e até REC

visam procurar a estabilidade dentro da integração de RH com INFO.

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Ouadro 3.31 - AMOSTRA

RELACIONADAS (pAREADAS) DO Ambiente Externo - Ae "FUTURO" O

UNAN REC/SEli"RECO, temos:

030 o TÉCNICOS indica 30(60)% "POURE" e

d- 25(65)%

f- 15(50)%

70(401~o "MUIPAT"

75(35)%

85(50)%

031 b- BACHAREIS indica 10(35)% "POURE" e

d- 10(45)%

f- 30(60)%

90(65)% "MUIPAT"

90(55)%

70(40)%

032 b-DISPONIBILlDADE 20(40)% "POURE" e 80(60)% "MUIPAT"

d- 25(20)% 75(80)%

f- 25(25)% 75(75)%

033 b- DEMANDA indica 30(55)% "POURE" e 70(45)% "MUIPAT"

d- 40(60)% 60(40)%

f- 35(65)% 65(35%)
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035 b- TÉCNICAS indica

d-

f-

25(65)% "POURE" e

25(65)%

25(70)%

75(35)% "MUIPAT"

75(35)%

75(30)%

036 o- TENDÊNCIAS Indica 35(70)% "POURE" e

d- 45(75)%

75(30)% "MUIPAT"

55(35)%

55(20)%f- 45(80)%

Podemos considerar que o crescimento constatadas em todas as

questões de uma situação de POUCA REATIVIDADE para a "MUIPAT"caracterlza

um movimento contra a retração que deverá ocorrer neste final de século.

principalmente na PROCURA de mão-de-obra pelas empresas que obrigará a

uma atividade altamente pró-ativa para que não haja prejuízos de Imagem. ae

conceitos. métodos. informações e sistemas, tanto internos como externos. Os

números indicam que a nossa HIPÓTESE é válida.

Os resultados até agora vistos na HIPÓTESE 111.tanto A como B. nos

levam as palavras de KATZ & KAHN (1978: 11 O) sobre os processos de manutencão

do status quo. Vejamos: "A posição de manutenção é. não obstante, conservadora

da organização como esta existe. e as propostas ocasionais para mudanca

organizacional que emanam das estruturas de manutenção. têm a probabilidade

de ser de natureza superficial. visando a aumentar a satisfacão com o que existe.

ao invés de criar alternativas mais satisfatórias".

Podemos concluir até o momento que a ORGANIZAÇÃO, os MÉTODOS.

os SISTEMAS e as INFORMAÇÕES relacionadas como técnicas de integração

entre RH e INFO, visam manter a satisfação com o que existe. mesmo que sejam

com equipamentos de altíssimo valor, utilizados como simples máquinas de

copiar, guardar e reprod uz ir , mas não domo fornecedoras de informações para os

processos dinâmicos de Tomada de Decisão.
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HIPÓTESE IV A

"IV A - Os Métodos de REC/SEL/ RECO foram estáticos para INFO,

ADM e OPER."

PERíODO ATUAL

Para o Ai

para o Ae

a letra a), c) e e) da questão 7 (Quadro 3.19), e,

a letra a), c) e e) da questão 35 (Quadro 3.23)

poderiam confirmar ou não esta afirmação, através de situações ou atuações que

chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVAS", conforme quadro apresentado.

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.19 - AMOSTRAS

RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ai "ATUAL "DA UNAN REC:SEl/RECO.temos:

Q7 a- MÉTODOS indica 60% "MUITO REATIVO"e 40<;'0"POUCO PRÓ-ATIVO"

c- 50% "EQUILÍBRIO" e 50%

e- 50% "EQUILÍBRIO" e 50%

Estes números vem de encontro com a nossa Hipótese, confirmando

que no período de 10 anos,entre 1980/1990, os MÉTODOS permaneceram os

mesmos em REC/SEL/RECO para os 3 níveis de agentes (INFO,ADM e OPER).

No Quadro 3.23, encontramos os seguintes valores:

Q35 a-TÉCNICAS indica 65% "MUIRE" e 35% "POUPAT"

30%

30%

c- 70%

70%e-

números estes que confirmam nossa Hipótese.
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Realmente, está confirmada, pois a MUITA REATIVIDADE acompanha o

dinamismo do mercado. KATZ & KAHN (1978:303) afirmam que "Por outro lado,

em um mundo dinâmico, uma organização não pode. manter suas metas (e,

acrescentamos MÉTODOS e TÉCNICAS) em prístima pureza sem correr o risco

de tornar-se inefitiva ou extinta". Ouando ocorre a ausência de um Planejamento

Estratégico ou algo semelhante, os métodos se tornam apáticos e reagentes às

provocações externas, fato constatado em nossa Hipótese.

,

HIPOTESE IV B

"IV B - Os Métodos de REC/SEl/RECO serão dinâmicos (modernos'

atualizados) para INFO."

PERíODO FUTURO

Para o Ai

para o Ae

a letra b)

a letra b)

da questão 7 (Ouadro 3.27). e,

da questão 35 (Quadro 3.31 )

poderiam confirmar ou não esta afirmação, através de situações ou atuações que

chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVAS", conforme quadro apresentado;

entre parentêses, reproduzimos os valores do período" ATUAL".

A

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Ouadro 3.27 - AMOSTRAS
'I

RELACIONADAS(PAREADAS) DO Ai"FUTURO"DA UNAN REC/SEL/RECO,temos:

07 b- MÉTODOS indica 20(60)% "POURE" e 80(40)% "MUIPAT"
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";

Observamos que as previsões para o futuro não irão permanecer estáveis.

Nossa HIPÓTESE pode ser classificada como correta, pois a passagem de uma

situação de 60% (muita reatividade) para 20% (pouca reatividade) indicam que

serão necessários métodos dinâmicos para o período de 1990/2000, atendendo

destaforma o mercado nos seus quatros tipos de dinâmica, conforme a classificação

de KATZ & KAN, ou seja (1978: 116) ••... a dinâmica da proficiência, a força da

estabilidade, o impulso para a manipulação do meio ambiente e a pressão para

mudança ...••

No Ouadro 3.31, encontramos os seguintes valores(entre parênteses os

valores da época anterior, "atual" para fins comparativos):

035 b- TÉCNICAS indica 25(65)% "POURE" e

Os valores obtidos para o Ae podem identificar que a HIPÓTESE IV B

para o Ae e período futuro está correta, pois revela o processo de racionalidade

administrativa, sendo muito pró-ativa. KATZ & KAHN (1978:335) observando os.

processos de automação e o uso de computadores dizem: .. O processo de colocar.

os problemas organizacionais em linguagem do computador é por sí só um.

exercício na direção da racionalidade. ( ... ) O uso de computadores proporcionai

um mecanismo pronto para avaliar cursos de ação, desde que haja dadcs '

disponíveis para fazê-los trabalhar. Naturalmente, os computadores podem ge

alguns dados próprios, porém o habitual é a pesquisa para obtenção de dados

originais. "

IV C
,

HIPOTESE

"IV C - Os Métodos de REC/SEL/RECO permanecerão estáticos para

ADM e OPER."
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PERíODO FUTURO

Para o Ai

para o Ae

a letra d) e f)

a letra d) e f)

da questão 7 (Quadro 3.27), e,

da questão 35 (Quadro 3.31)

poderiam confirmar ou não esta afirmação, através de situações ou atuações que

chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVAS", conforme quadro apresentado;

entre parentêses, reproduzimos os valores do período" ATUAL".

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Ouadro 3.27 - AMOSTRAS

RELACIONADAS(PAREADAS) DO Ai"FUTURO"DA UNAN REC/SEL/RECO,temos:

07 b- MÉTODOS indica

d-

f-

20(60)% "POURE" e

15(50)%

20(50)%

80(40)% "MUIPAT"

85(50)%

80(50)%

Esta questão 7 permite observar que os MÉTODOS empregados nas

políticas relacionadas com esta área são identicas para os 3 agentes lINFO, ADM

e OPER), podendo ser considerados POUCO REATIVAS para ADM (15%·07d),

para OPER(20%- 07f) e para INFO (também 20%-07b), Este fato não vem de

encontro com a nossa hipótese, principalmente em relação ao período futuro.

Assim, pela mesma Tabela Estatística aplicada à UNAN REC/SEL/

RECO, a questão 7 nos mostra uma alta pró-atividade nos três agentes,

confirmando o item IV' acima, mas contradizendo o item IV", pois não concorda

com o posicionamento estático para ADM e OPERo

No Quadro 3,31, encontramos os seguintes valores:

035 b- TÉCNICAS

d-

f-

indica 25(65)% "POURE"e

25(65)%

25(70)%

75(35)% "MUIPAT"

75(35)%

75(30)%
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Esta Questão 35 permite observar Que as TÉCNICAS empregadas n::'
>~

políticas relacionadas com esta área são identicas para os 3 agentes (INFO, ADM ~1
e OPER), podendo ser considerados POUCO REATIVAS para ADM, OPER e para:J

INFO (25 %-Q35b,d, f). Este fato não vem de encontro com a nossa hipótese, ,0

principalmente em relação ao período futuro.

Assim, pela mesma Tabela Estatística aplicada à UNAN REC/SEL!-,

RECO, a Questão 35 nos mostra uma alta pró-atividade nos três agentes, ~

confirmando o item IV' acima. mas contradizendo o item IV". pois não concorda "

com o po-sicionamento estático para ADM e OPERo

" - HIPÓTESES NA UNAN TRE/DES/RECI

,

HIPOTESES V A e VIA

" V A - A formação (preparação) dos RH de e para INFO foi "b aixa".

" V I A - A f o rm aç ão (p reparaç ã o) dos RH d e e p a ra A D M e O PER f oi '~;

"média".

PERíODO ATUAL
J~'

.;;
'Í'''"

.''4"
Para o Ai as letras a l.c l , e) das questões 10. 11.12.13,16 e 1 7 ;,~_ J

(Quadro 3.20), e, pa ra o Ae as letras a) .c). e) das questoes 39,40,41,42 e .~.
~~

43 (Quadro 3.24) poderiam confirmar ou não estas 2 (d uas)afirmações. '.~
..(,,~

através de situações ou atuações que chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ<~

A T IV AS", c o n f o rm e q u ad ro e sim bo Io g ia j á a prese nta do. Os te rn os" mui t o~!,
,',"!;
_5':

baixo, baixo, médio, alto e muito alto" tem sua origem no Questionário respondidO :~
.~~pelos participantes. '~

A

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.20 - AMOSTRAS

RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ai "ATUAL"DA UNAN TRE/DES/RECI,temoS:
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eAP 111 QUADRO ESTA TISTlCO

Q10 a-PROGRAMAS indica 60% "MUITO REATIVO"e 40% "POUCO PRÓ-ATIVO"

c- 70 30

e- 55 45

011 a-CARREIRA Indica 75% "MUITO REATIVO"e 25% "POUCO PRÓ-ATIVO"

00 20c-

e- 00 20

012 a-INTEGRAÇÃO indica 65% "MUITO REATIVO"e35% "POUCO PRÓ-ATIVO"

c- 65 35

e- 60 40

013 a-RECICLAGEM indica 80% "MUIRE"

c- 00

e 20% "POUPAT"

20

25e- 75

016 a-ACOMPANHAMENTO 80% "MUIRE"

c- 85

e- 00

e 20% "POUPAT"

15

20

Q17 a- LNTO 70% "MUIRE"

70

70

30

30

3001

/0 "POUPAT"indica e

c-

e-

Voltamos a afirmar que a atividade administrativa de Recursos Humanos

sem o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (isto é, sem uma visão pró-ativa) conduz

a uma administração reativa, ou aquela conhecida nos meios empresariais como

a de "apagar incêndios", em processos físicos desgastantes de estímulos e
'1

respostas, naquilo que KATZ & KAHN (1978:16) ao analisarem o 8ehaviorismo

afirmam ser" O estímulo é uma forma de energia física que pode ser manipulada

e controlada em laboratório. Na situação social, no entanto, as dimensões do

estímulo não podem ser especificadas de modo comparável. (... ) Mas na situação

social não podemos prever satisfatoriamente com base na teoria tradicional da

APRENDIZAGEM (resalva nossa), porque geralmente não é possível identificar

adiantadamente a natureza do reforço para o indivíduo. 11
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Podemos dizer que ambas as HIPÓTESES V A e VI A são comprovada,

pois nos 3 agentes (letras a,c,e) encontramos valores classificados como "MUlTe

REATIVOS". A 010 e a 012 são aquelas que apresentam uma "MUlTe

REATIVIDADE" baixa, significando que estes áreas na empresa já estãe

aproximando-se de uma situação de pró-atividade. As demais questões c ornr

O 11-CARREIRA, O 13-RECICLAGEM, O 16-ACOMPANHAMENTO estão con

valores em torno a 80% como "MUITO REATIVOS", a indicar que estas técnica:

ainda não receberam a devida atenção por parte dos profissionais de RH n:

integração com INFO. A O 17-LNTD, com 70%, está também próxima a e st:

situação.

Na Tabela de Fr e quêricias Relativas obtida no Ouadro 3.24 - AMOSTRA~

RELACIONADAS IPAREADASI 00 Ai "ATUAL"DA UNAN TRE/DES/RECI,temos

039 a-ACOMPANHAMENTO 45%"POUCO REATIVO"e 55%"MUITO PRÓ-ATIVO'

c- 65 "MUITO REATIVO" 35 "POUCO PRÓ-ATIVO'

e- 60 40

c-

60% "MUITO REATIVO"e 40% "POUCO PRÓ-ATIVO'

60 40

70 30

040 a-ATUACÃO indica

e-

041 a-VALORES indica 50% "IGUALDADE"e 50%

e-

65 "MUITO REATIVO"35 "POUCO PRÓ-ATIVO'

70 30
c-

042 a-ATUALIZAÇÃO indica45% "POURE"

c- 80 "MUIR,E

e- 75

e 55% "MUIPAT"

20 "POUPAT"

25

043 a-APRIMORAMENTO 80% "MUIRE" e 20% "POUPAT"

c- 90

85

10

15e-

.
._,,",--ti,j
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"A variável limitante é a relativa abertura do sistema às influências

externas.", é o que afirmam KATZ & KAHN (1978: 114), e continuam: "A escolha

entre a mudança interna e externa não depende somente do grau de abertura;

depende também do grau da extensão da modificação necessária. Algumas

vezes, a modificação solicita a mudança tanto de pessoas como da estrutura

organizacional ( ... ), algumas vezes, somente às pessoas ou algumas de suas

práticas e idéias".

Podemos dizer que ambas as HIPÓTESES V A e VI A são comprovadas

também para o Ambiente externo, pois nos 3 agentes (letras a,c,e) encontramos

valores classificados como "MUITO REATIVOS".

A 039 a)-ACOMPANHAMENTO em INFO e a 042 a) ATUALIZAÇÃO em

INFO possuem o mesmo resultado. isto é. os indicadores em valor revertem a

posição tradicional de "MUITO REATIVO" para "MUITO PRÓ·ATIVO". havendo

um valor de IGUALDADE entre reatividade e pró-atividade (Oue st ão 041 a). As

039 c), e), 040 c), e). 041 c), e) são aquelas questões que apresentam uma

"MUITO REATIVIDADE" baixa. significando que estas áreas na empr esat ranto a

nível de INFO. ADM e OPER) já estão aproximando-se de uma situação de pró-

atividade. As duas questões faltantes 042 c). e l- ATUALIZAÇÃO e 043 c). e) -

APRIMORAMENTO estão com valores em torno a 80% como "MUITO REATIVOS",

a indicar que estas técnicas ainda não receberam a devida atenção por parte dos

profissionais de RH na integração com INFO. prtncipalmente ao nível de ADM e

OPERo

Podemos dizer que as HIPÓTESES V A e VI A, para o AMBIENTE

EXTERNO são atendidas parcialmente, pois há sinais de que a preparação dos

RH de e para a INFO, ADM e OPER, emmalguns casos pode ser considerada

média e até alta, principalmente se considerarmos os valores do Ambiente

Interno.
,

HIPOTESES V B e VI B

"V B - A formação (preparação) dos RH de e para INFOserá acima da

"média".

"VI B - A formação (preparação) dos RH de e para ADM E OPER

manterá a "média" (do período atuai)".
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PERíODO FUTURO

Para o Ai as letras bl,d}, f) das questões 10, 11,12,13,16 e 1 7 (Quadro3.2S:

e, para o Ae as letras bl,d), f) das questões 39,40,41,42 e 43 (Quadro 3.32

poderiam confirmar ou não estas 2(duas)afirmações, através de situações o

atuacões que chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVAS", conforme quadro

simbologia já apresentado. Os termos "muito baixo, baixo, médio, alto e muit

alto"tem sua origem nos questionários respondidos pelos participantes.

11

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Ouadro 3.28 - AMOSTRA

RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ai "FUTURO"DA UNAN TRE/DES/RECI,temo

(deixamos entre parentêses os valores do Ai •.ATUAL "para fins de comparação

010 b-PROGRAMAS Indica 10(60)% "POURE" e

d-

f-

15(70)

10(55)

90(40)%> "MUIPAT"

85(30)

90(45)

011 b-CARREIRA indica 25(75)% "POURE" e 75(25)% "MUIPAT"

d- 25(80) 75(20)

f- 25(80) 75(20)

012 b-INTEGRAÇÃO indica 15(65) % "POURE" e 85(35)% "MUIPAT"

d- 15(65) 85(35)

f- 15(60) 85(40)

Q13 b-RECICLAGEM indica 20(80)% "POURE" e 80(20)% "MUIPAT"

d-

f-

20(80)

20(75)

80(20)

80(25)

016 b-ACOMPANHAMENTO 20(80) % "POURE" e 80(20)% "MUIPAT"

d- 20(85) 80(15)

f- 20(80) 80(20)
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017b- LNTO

d-

f-

indica 15(70) % " POURE" e

15(70)

20(70)

85(30)% "MUIPAT"

85(30)

80(30)

KATZ & KAHN (1978:2081 afirmam que: "Através de um longo processo

de socialização e TREINAMENTO FORMAL (realce nosso) dentro da organização

e da cultura maior de que isso e ela são partes, o indivíduo adquiriu um conjunto

de valores e de expectativas a respeito de seu próprio comportamento e

capacidade, sobre a natureza da organização humana e das condições para

afiliação em qualquer organização." Os números acima provam esta situação.

Todas as questões transformaram-se de "MUITO REATIVAS"para

situações "POUCO REATIVAS" e, dentro da lógica, de "POUCO PRÓ-ATIVAS"em

'MUITO PRÓ-ATIVAS", em alguns casos com diferenças de até 65 %.

O fato ocorre não apenas com o agente INFO, mas também nas áreas de

administração (ADM) e operação (OPERI. Para o futuro a 010 b .d.f . indica que a

área de ADM terá PROGRAMAS com alto grau de interesse, mas em OPER e

INFO, será maior (de 85% para 90%).

Podemos dizer que as HIPÓTESES V B foi comprovada e a VI B. não,

pois os dados receberam tratamento igual para os três agentes. Como resultado

os Recursos Humanos em ADM e OPER deverão receber neste final de século um

tratamento Igual na sua formação(preparação) de e para a integração com a

INFORMÁTICA, no que tange em assuntos como PROGRAMAS de T&O&R (Q 1O),

estabelecimento de planos de CARREIRA (O 11I, sistemas de INTEGRAÇÃO

(012), informação sobre RECICLAGEM (013), organização de

ACOMPANHAMENTO de resultados de T&D&R (0161 e LEVANTAMENTO DE

NECESSIDADES DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (LNTD) (O 17).

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Ouadro 3.32 - AMOSTRAS

RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ae"FUTURO"DA UNAN TRE/DES/RECI,temos

(foram acrescentados, entre parentêses, os valores do Ae "ATUAL" para fins

comparativos) :
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f- 10(60)

95(55)%"MUIPAT"

90(35)

90(40)

039 b-ACOMPANHAMENTO 5(45)%"POURE" e
d- 10(65)

040 b-ATUACÃO indica

d-

f-

20(60)% "POURE" e

20(60)

25(70)

80(40)% "MUIPAT"

80(40)

75(30)

041 b-VALORES indica

d-

f-

10(50)% "POURE" e

15(65)

15(70)

90(50)% "MUIPAT"

85(35)

85(30)

042 b-ATUAlIZAÇÃO indica 10(45) % "POURE" e

d- 15(80)

f- 30(75)

90(55)% "MUIPAT"

85(20)

70(25)

043 b-APRIMORAMENTO 30(80)% "POURE"

d- 45(90)

e 70(20)% "MUIPAT"

55(10)

55( 15)f- 45(85)

KATZ & KAHN (1978: 114) analisam "A declaração sumarizada (

LEWIN, de que o comportamento é uma função de personalidade e meio, rem SIC

reiterada até quase ao ponto da banalidade. Como muitos princípios de valor, r

entanto, este tem sido honrado em palavras e omitido em ações." Os núrne rr

acima identificam uma série de palavras e ordens de "boa vontade", mas entre

desejado e o real há uma longa distância.

Não resta dúvida que podemos dizer que as HIPÓTESES V B es:

comprovada e que a VI B não, pois esta última iguala-se a primeira nos número:

Assim, no período de 1990/2000 o Treinamento & Desenvolvimento & Reciclagej

deverão ocupar para os agentes INFO, ADM e OPER uma posição de destaql

nas políticas de Recursos Humanos visando a integração com a INFORMÁTICI
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No período "ATUAL", já analisado, as 039, 41 e 42

ACOMPANHAMENTO, VALORES e ATUALIZAÇÃO) já apresentavam sinais que

estavam se tornando "PRÓ-ATIVAS", fato este plenamente confirmado para o

período "FUTURO", onde a 039 tem valores entre 90 e 95 % como "MUITO PRÓ-

ATIVA" e as 041 e 042 tem 90% em INFO, 85% em ADM e variando de 70 a 85%

para OPER, sempre na "MUITO PRÓ-ATIVIDADE".

o ponto de estrangulamento. ou da passagem entre as "intenções" e a

"praticidade"seja encontrado na 043 que trata do APRIMORAMENTO dos RH,

onde os valores estão próximos ao equilíbrio entre reatividade e pró-atividaae,

principalmente no que tange aos agentes de ADM (043 d) e OPER (043 f) que

obtiveram 45% de avaliações para o "FUTURO", quase ~O% melhores que na

avaliação para o "PRESENTE".

I

HIPOTESES VII A, VIII A e IX A

"VII A- o processo de Levantamento de Necessidades em TRE/DES!

REei foi reduzido ao mínimo para INFO, ADM e OPER ."

"VIII A - A produtividade e a qualidade em INFO foi "médio"neste

período. "

"IX A - A produtividade e a qualidade em ADM e OPER foi "alto" neste

período" .

PERíODO A TUA L

Para o Ai as letras a),c), e) das questões 14,15,16e 1 7 (Ouadro 3.20),
I

e, para o Ae as letras ai.c l.e) das questões 39,42 e 43 (Ouadro 3.24)

poderiam confirmar ou não estas afirmações, através de situações ou atuações

que chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVAS", conforme quadro e simbologia

já apresentado. Os ternos "mínimo, médio, alto", tem sua origem no questionário

respondido pelos participantes.
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A
Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Ouadro 3.20 - AMOSTRAS

~!...

RELACIONADAS(PAREADAS)DO Ai" ATUAL"da UNAN TRE/DES/REel, temos: ~I
~,,,-.:
•
j
i
;~

~.,,~
~i~

..:~'
'~

;~

;1
f

014 a-PRODUTIVIDADE indica 60% "MUIRE" e 40% "POUPAT"

c- 60 40

e- 50 "IGUALDADE"50

(*)015a-QUALlDADE indica 40% "POURE" e 60% "MUIPAT"

c- 45 55

e- 40 60

016 a-ACOMPANHAMENTO 80% "MUIRE" e 20% "POUPAT"

c- 85

80

15

20e-

017 a- LNTD Indica 70% "MUIRE"

70

70

e 30% "POUPAT" {'

c- 30

30e-

;d;
~

A técnica organizacional de Levantamento de Necessidades está baseada,i
.~-~

em KATZ & KAHN (1978: 32) e no "Nosso modelo teórico para a compreensão de .~
.--'i

organizações é de um sistema de energia inpu t-o utp ut , no Qual o retorno de.fJ

energia do output reativa o sistema (através do FEEDBACK, adendo nosso). As ~
.~

organizações sociais são flagrantemente sistemas abertos, porque o input de,~

energias e a conversão do produto em novo input de energia consiste em .~

transações entre a organização e seu meio ambiente. ( ... ) Este modelo de um 4W
-:if

sistema de input-output de energia é tirado da teoria de sistema aberto, pela'~.,
maneira exposta por von Bertalanffy(1956).(. .. ) A teoria de sistema está ~0
basicamente interessada pelos problemas de relações, de estrutura

interdependência e não pelos atributos constantes dos objetos."

e de;~
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Quando o Levantamento de Necessidades é aplicado especificamente

em Treinamento & Desenvolvimento & Reciclagem tem como objetivo buscar o

"FEEDBACK"no sentido de KATZ & KAHN (1978: 37) : li E' realimentacão. '

retroinformação, regeneração, ou qualquer outro vocábulo, de preferência único,

para significar "exame de um ato em execução ou já executado, para a verificação

de que é ou foi adequado ao fim em vista, Quase sempre para efeitos de controle.",

ou seja, LNTDR procura identificar as técnicas de OMIS Que possam ser melhor

aplicadas na empresa, para, por exemplo, propiciar uma melhor integração entre

Recursos Humanos e uma nova tecnologia, o computador no nosso caso.

Os resultados indicam que nossa hipótese VII A está comprovada pOIS

o me smo valor 7 O°;0 é enco ntr ado na Q 17 a), c ), e) para os 3 agent es (I NFO .ADM

e OPER) indicando uma situação de "MUITA REATIVIDADE" a visão desta UNAN.

Como consequência dos resultados destes levantamentos, a Q 16-

ACOMPANHAMENTO pOSSUI também resultados multo altos (Q 16-

a) =80%,c) = 85~/o e e) = 80%) a indicar uma falta de Interesse das políticas de

Recursos Humanos não só pelo Levantamento anterior de necessidades. como

também o posterior, de resultados e estabelecimento de novas ne c essio ade s .

Interessante é observar que as duas demais hipóteses VIII A e IX A

também estão comprovadas pe lo s resultados pois a Q 15- QUALIDADE mostra

uma "MUITA PRÓ-ATIVIDADE" nos três agentes, como a indicar que a prioridade

das políticas de Recursos Humanos para a integracão com a INFORMÁTICA

neste final de século será a QUALIDADE, tanto do produto como do indivíduo.

Próximo a QUALIDADE temos os valores de PRODUTIVIDADE, onde já

ocorre uma igualdade a nível OPERACIONAL -Q14 el- a indicar um interesse

"alto" das políticas de RH para a empresa neste assunto.

Como conclusão, podemos considerar que a QUALIDADE e a

PRODUTIVIDADE poderão sofrer sérios/eveses se não ocorrer um aprimoramento

no aspecto de LNTDR e seu respectivo ACOMPANHAMENTO.
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Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Ouadro 3.24 - AMOSTRAS

RELACIONADAS(PAREADAS)DO Ae"ATUAL"da UNAN TRE/DES/RECI,temos:

039 a-ACOMPANHAMENTO 45% "POURE"

c- 65 "MUIRE"

e- 60

e 55% "MUIPAT"

35 "POUPAT"

4ú

042 a~ATUALlZAÇÃO indica45% "POURE"

c- 55 "MUIRE"

e 55% "MUIPAT"

45 "POUPA T"

30e- 70

043 a-APRIMORAMENTO 80% "MUIRE" e 20~ó "POUPA T"
c- 90

85

10

15e-

A INFORMÁTICA é um processo de importação de energia do Ambiente

externo para fins de produção e manutenção da empresa, conforme KATZ & KAHN

(1978: 49) descrevem: " A distinção que estamos frisando entre rnput s de

produção e de manutenção é semelhante à diferenciação feita por R.Catell (1951)

entre sinergia efetiva e sinergia de manutenção em seu estudo da dinâmica de

grupo. Define ele sinergia como a soma total de energia que um grupo pode

comandar. A parte da energia consumida para manter a existência do grupo é de

manutenção; e a que é consumida para executar os objetivos do grupo é efetiva."

As 3 questões analisadas não podem ser vistas supersimplificadas, isto

é, sem a interferência dos ac o nte cirne ntç s do Ambiente Interno estudado há

pouco; com este pensamento em mente os números indicam que a HIPÓTESE VII

A para o período atual (1980/1990) é válida para as áreas de administração (ADM

039,42 e 43 letra c)) e para a operacionalização (OPER 039,42 e 43 letra e)).
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Também a HIPÓTESE VIII A possue subsídio estatístico para sua

comprovação pois a 039 e 042 indicam valores para o agente INFO de "MUITA

PRÓ-ATIVIDADE" einvertem uma situação tradicional encontrada em ADM e

OPERo A 039 - ACOMPANHAMENTO do ritmo de mudanças TECNOLÓGICAS

indica que em INFO, as políticas de RH são dinâmic~s e pró-ativas no

acompanhamento dos novos instrumentos eletrônicos de trabalho.

Na 042, ATUALIZAÇÃO específica do profissional de OMIS e de

reciclagem pessoal nas técnicas utilizadas em INFORMÁTICA, também

encontramos esta "MUITA PRÓ-ATIVIDADE". Entretanto não poderno s usar a

mesma linha de raciocínio para a HIPÓTESE IX A, contraditória em seus

números, predominantemente "MUITO REATIVOS" para ADM e OPER, inclusive

indicando uma limitação das políticas de Recursos Humanos para INFORMÁTICA

a nível de aprimoramento internacional (043- al. fato que demonstra a visão

limitada e restrita do profissional que atua com os indivíduos na empresa,

principalmente em tecnologias de ponta.

Mas, para o período futuro é possível mudar esta mentalidade)

HIPÓTESES VII B, VIII B e IX B

"VII B- o processo de Levantamento de Ne c essidao es em TREfOES

RECI será mantido identico ao período anterior para os RH voltados para INFO,

ADM e OPER."

"VIII B - A produtividade e a qualidade em INFO será "crescente"neste

período. "

"IX B - A produtividade e a qualidade em ADM e OPER será "crescente"

neste período" .

PERíODO FUTURO

Para o Ai as letras bLd}. f) das questões 14,15,16 e 1 7 (Quadro 3.28\,

e, para o Ae as letras bl,d), f) das questões 39, 42 e 43 (Quadro

3.32) poderiam confirmar ou não estas afirmações, através de situações

ou atuações que chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVAS", conforme quadro

e simbologia já apresentada.
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A
Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Ouadro 3.28 - AMOSTRA

RELACIONADAS (PAREADAS) do Ai"FUTURO" da UNAN TRE/DES/RECI, teme

(os valores da época anterior -1980/1990- são apresentados ao lado da nov

época -1990/2000- para fins de comparação analítica e sintética):

014 a-PRODUTIVIDADE indica 5(60)% "POURE" e

c- 15(60)

e- 10(50)

(·)015a-OUALlDADE indica -0-(40) % "POURE"

c- -0-(45)

e- -0-(40)

016 a-ACOMPANHAMENTO 20(80)% "POURE" e

20(85)

20(80)

c-

e-

017 a- LNTD 15(70)% "POURE"

15(70)

20(70)

c-

e-

95(40)% "MUIPAT"

85(40)

90(50)

e 100(60)%"MUIPAT"

1OO( 55)

1 OO( 60)

80(20)% "MUIPAT"

80(15)

80(20)

e 85(30)% "MUIPAr·

85(30)

80(30)

A técnica organizacional de Levantamento de Necessidades está basead

em MODELOS que estão orientados, sem dúvida, para os objetivos, metas

projetos (OMPs) da empresa que exigem os chamados processos decisórios.

KATZ & KAHN (1978: 312) analisando esta situação sugerem o MODEU

adequado, quando vem de nosso encontro ao afirmarem: .. As decisõe
j

organizacionais com caráter de estabelecimento de política, embora possam SI

mais complexas do que as decisões fora da organização, ainda são tomadas pr

indivíduos. São estabelecidos procedimentos organizacionais para evitar c

erros mais comuns do julgamento individual e o mais recente desenvolviment

dessa espécie é a programação do processo decisório por computadore

eletrônicos ...
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Os autores citados continuam: " Um MODELO (grifo nosso) adequado

para o traçado de diretrizes precisa começar com o indivíduo e seus muitos tipos

de fabilidade, porém o MODELO (idem) também deve levar em conta a situação

coletiva em que os executivos atuam."

Quando o Levantamento de Necessidades é aplicado especificamente

em Treinamento & Desenvolvimento & Reciclagem tem como objetivo buscar a

melhor técnica, seja em ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÃO e SISTEMAS

_ OMIS- obtendo através do "FEEDBACK" o suporte para os processos de

MUDANÇA.

Os resultados indicam que nossa hipótese VII B não pode ser comprovada

pois o valor 70% encontrado na Q 17 a l.c l.e) para os 3 agentes (INFO,ADM e

OPER) e que indicava uma situação de "MUITA REATIVIDADE" na UNAN, sofre

mudanças de até de 55%, passando para uma situação de "MUITA PRO·

ATIVIDADE" com valores de 80%(OPER-Q 17 e)) a 85 %(INFO e ADM-Q 17 a) .c l )

Observe-se que par a o nível OPER o valor é menor, a mo ic ar políticas diferenCiadas

de LNTD para este agente .

. Como consequência dos resultados destes levantamentos, a Q 16·

ACOMPANHAMENTO possui também resultados muito altos (O 16-

al = 80%,c) = 80% e e) = 80%) a indicar altissima "MUITA PRÓ-ATIVIDADE" ao

contrário do que era anteriormente (antes era uma falta de Interesse das políticas

de Recursos Humanos não só pelo Levantamento anterior de necessidades, como

também o posterior, de resultados e estabelecimento de novas necessidades).

Interessante é observar, PELA SEGUNDA VEZ, que as duas demais

hipóteses VIII S e IX S, como a VIII A e IX A, também estão comprovadas pelos

resultados, pois a Q 15- QUALIDADE mostra uma "MUITA PRÓ-ATIVIDADE" nos

três agentes, como a indicar que a prioridade das políticas de Recursos Humanos

para a integração com a INFORMÁTICA neste final de século será a QUALIDADE,
'I

tanto do produto como do indivíduo.

E' impressionante o resultado para o item QUALIDADE.
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Analisando com um carinho e atenção o item QUALIDADE, para os tr~

agentes temos 100% de "MUITA PRÓ-ATIVIDADE" a indicar que a conscientizaçã

dos profissionais de Recursos Humanos para as políticas que visem este iter

está incorporada para este período.

Próximo, mas não com tal intensidade, temos os valores d

PRODUTIVIDADE, onde ocorre uma escala de valores, colocando-se em primeir

lugar INFO )Q 14 a)-95%), seguido por OPER (letra e) e em terceiro lugar AD'

(letra c l. a indicar um interesse" muito alto" das políticas de RH para a empres

neste assunto.

Como conclusão, podemos considerar que a QUALIDADE e

PRODUTIVIDADE irão sofrer um aprimoramento no aspecto de LNTDR e se

respectivo ACOMPANHAMENTO, fato detectado em negativo para o oerro do d

1980/1990.

Na Tabela de Frecuencias Relativas obtida no Ouacr o 3.32 - AMOSTRA

RELACIONADAS( PAREADAS)DO Ae"FUTURO"da UNAN TRE/DES/RECI, temo

(para fins de análise, indicamos entre parentêses os valores da época" ATUAL":

039 a-ACOMPANHAMENTO 5(45) % "POURE" e 95(55)% "MUIPAT"

c- 10(65) 90(35)

e- 10(60) 90(40)

Q42 a-ATUALIZAÇÃO indica 10(45)% "POURE" e 90(55)% "MUIPAT" .~

c- 15(55) 85(45)

e- 30(70) 70(30)

043 a-APRIMORAMENTO 30(80)% "POURE" e 70(20)% "MUIPAT"
~i

c- 45(90) 55(10)

e- 45(85) 55( 15)
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"Caracteristicamente, as fronteiras espacial e temporal para a análise

de sistema são interdependentes. O problema de definir fronteiras espaciais para

alguma finalidade de análise organizacional é muito semelhante ao problema

temporal.", prosseguem KATZ & KAHN (1978: 180) "Contudo, o teorista de sistema

não é rígido a respeito de tais matériais; para ele, a inclusão ou exclusão de

qualquer input é um problema de quadro de referência.(. .. ) Qual o quadro de

referência ou definição de fronteiras de sistema em espaço e tempo é o apropriado

depende daquilo que desejamos fazer." Como os mesmo autores afirmaram, a

sinergia é a soma total de energias de um grupo; ora o futuro é dependente de

movimentos que fazemos no momento presente, como o espaço atuando no

tempo.

Os resultados informam que a HIPÓTESE VII B não é plausível,

enquanto que as HIPOTESES VII B e IX B podem ser o nje t o ae co nc o rc ànc ra.

As 3 questões analisadas apresentam para os 3 agentes estudados na UNAN

valores que se destacam por serem muito altos. Em intencões. as políticas de

Recursos Humanos deverão estar direcionadas para o ACOMPANHAMENTO dos

resultados de TRE&DES&RECI, pr incrpatrne nte em INFO (Q39 a) -95 %l. sequ.no o

se, com a mesma intensidade em ADM e OPERo No aspecto de ATUALlZACÃO.

tanto no enfoque de OMIS como de pessoa, INFO mantem-se me primeiro lugar

(Q42 a)-90%), seguindo-se ADM (letra cl-85% e OPER (letra e)-70~/ol.

Percebe-se que também a nível internacional o APRIMORAMENTO

(Q43) receberá uma atenção melhor de Recursos Humanos (70%) desde que

voltados a INFO; entrentanto, ADM e OPER estarão ao mesmo nível de 55 ~'O neste

aspecto.

Em relação ao passado (1980/1990), o futuro apresenta-se mais pró-

ativo a nível nacional, e, EQUILIBRADO em relação aos acontecimentos mundiais,

fato que poderá prejudicar atividades integrativas de RH com INFO, principalmente

em mudanças tecnológicas.
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HIPÓTESE X A
"X A - Não houve acompanhamento formal dos resultados de TRE,

DES/RECI em INFO, ADM e OPER."

PERíODO ATUAL

Para o Ai as letras a l.c I. e) das questões 11,16 e 1 7 (Ouadro 3.20),

e, para o Ae as letras al.c). e) das questões 39,40 e 41 (Ouadro 3.24)

poderiam confirmar ou não estas afirmações, através de situacões ou atuacões

que chamaremos de ..REA TI VAS ou PRÓ-ATIVAS", conforme quadro e simbologia
já apresentado

A

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Ouadro 3.20 - AMOSTRAS

RELAC/ONADAS(PAREADAS)DO Ai"ATUAL"da UNAN TRE/DES/RECI. temos:

c-
75% "MUIRE"

80

80

e 25% "POUPAT"

20

20

011 a- CARREIRA indica

e-

016 a- ACOMPANHAMENTO 80% "MUIRE" e 20% "POUPAT"

15

20

c- 85

80e-

017a- LNTD indica 70% "MUIRE"

70

70

e 30% "POUPAT"

30

30

c-

e-
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Para o Ai e período atual a HIPÓTESE X A está comprovada. Os valores

indicam uma "MUITA REATIVIDADE"nas técnicas relacionadas com o

ACOMPANHAMENTO dos resultados em TRE/DES/RECI; segue-se ainda que

este é uma confirmação das HIPÓTESES anteriores, sendo portanto, mais uma

consequência, inclusive com a ausência de PLANOS DE CARREIRA, indicador

fundamental de Que TRE/DES/RECI influi, formalmente, na vida profissional do

indivíduo na empresa.

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Ouadro 3.24 - AMOSTRAS

RELACIONADAS(PAREADAS)DO Ae"ATUAL"da UNAN TRE/DES/RECI,temos :

039 a-ACOMPANHAMENTO 45% "POURE"

c- 65 "MUIRE"

e 55~o "MUIPAT"

35 "POUPAT"

40e- 60

040 a-ATUACÃO indica 60% "MUIRE"

60

70

e 40% "POUPAT"

40

30

c-

e-

041 a- VALORES 50% "EOUILiBRIO"

60 "MUIRE"

65

50

40 "POUPAT"

35
c-

e-

Se no Ai não existiu acompanhamento formal dos resultados em TRE/

DES/RECI, a situação no Ambiente Externo parece ser um pouco melhor, mas

apenas para a área de INFORMÁTICA, o que não invalida a nossa HIPÓTESE.
;

As questões 39 e 41 possuem na sua letra a l. relativa ao agente INFO

uma situacão de ~UASE EOUILíBRIO e EOUILíBRIO respectivamente, a indicar

um início de processo de MUDANÇAS para o futuro. E'esta situação que iremos

estudar a seguir, para obtermos uma conclusão com visão integrada e global,

principalmente no processo interrelacionai de RH com INFO.
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HIPÓTESE X B

"X B - o rastreamento formal de TRE/DES/RECI deverá ser "regular"

em INFO, ADM e OPER."

PERíODO FUTURO

Para o AI as letras b),d), f) das questões 11,16 e 1 7 (Ouadr o 3.28).

e, para o Ae as letras b i.d). f) das questões 39, 40 e 41 (Ou adr o 3.32),

serão utilizados para confirmar ou não estas afirmações.

A avaliação irá ocorrer através de situações ou atuações que chamaremos

de "REATIVAS ou PRÓ·ATIVAS". conforme quadro e simbologia já apresentado

II

Na Tabela de Fr e quê ncias Relativas obtida no Ouadro 3.28· AMOSTRAS

R EL A C I O N A O A S ( P A R E A O AS) O OA i " F U T U RO " d a UNA N T R EIDE S /

RECI,temos(os números entre parentêses indicam os valores da época "ATUAL").

Q11 a-CARREIRA indica 25(75)% "POURE" e 75(25)% "MUIPAT"

c- 25(80) 75(20)

e- 25(80) 75(20)

016 a-ACOMPANHAMENTO 20(80)% "POURE" e 80(20)% "MUIPAT"

c- 20(85) 80(15)

e- 20(80) 80(20)

017 a- LNTD indica 15(70)% "POURE"e

15(70)

20(70)

85(30)% "MUIPAT"

85(30)

80(30)

c-

e-
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Para o Ai e período atual a HIPÓTESE X A está comprovada. Os valores

indicam uma "MUITA REATIVIDADE"nas técnicas relacionadas com o

ACOMPANHAMENTO dos resultados em TRE/DES/RECI; segue-se ainda que

este é uma confirmação das HIPÓTESES anteriores, sendo portanto, mais uma

consequência, inclusive com a ausência de PLANOS DE CARREIRA, indicador

fundamental de que TRE/DES/RECI influi, formalmente, na vida profissional do

indivíduo na empresa.

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.24 - AMOSTRAS

RELACIONADAS(PAREADASlDO Ae"ATUAL"da UNAN TRE/DES/RECI,temos :

Q39 a-ACOMPANHAMENTO 45% "POURE" e 55°0 "MUIPAT"

c- 65 "MUIRE" 35 "POUPAT"

e- 60 40

Q40 a-ATUACÃO Indica 60% "MUIRE" e 40% "POUPAT"

c- 60 40

e- 70 30

Q41 a-VALORES 50% "EQUILíBRIO" 50

c- 60 "MUIRE" 40 "POUPAT"

e- 65 35

Se no Ai não existiu acompanhamento formal dos resultados em TREi

DES/RECI, a situação no Ambiente Externo parece ser um pouco melhor, mas

apenas para a área de INFORMÁTICA, o que não invalida a nossa HIPÓTESE.

As questões 39 e 41 possuem na sua letra a). relativa ao agente INFO

uma situação de QUASE EQUiLíBRIO e EQUILíBRIO respectivamente, a indicar

um início de processo de MUDANÇAS para o futuro. E'esta situação que iremos

estudar a seguir, para obtermos uma conclusão com visão integrada e global,

principalmente no processo interrelacionai de RH com INFO.
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Como consequência da visão anterior para o Ai onde a HIPÓTESE X B

ficou provada, para o Ae ocorre a mesma situação. A HIPOTESE X B também

possui sustentáculo pelos números apresentados. As questões 39 e 41 possuem

na sua letra a), relativa ao agente INFO uma situação de ALTíSSIMA PRÓ-

ATIVIDADE, a indicar que o processo de MUDANÇAS previsto para o futuro,

realmente poderá acontecer se depender das intenções e das políticas de

Recursos Humanos, com o emprego das técnicas de OMIS, para integrarem os

RH com os processos de INFO. Uma conclusão com visão integrada e global,

principalmente no processo interrelacionai de RH com INFO, prevê que o labirinto

organizacional poderá ser decifrado com maior acuridade e desvelo, como

afirmam KATZ & KAHN (1978:323): "A organização representa as paredes do

labirinto e, em geral, as decisões organizacionais visam resolver os problemas de

labirinto e não a recostrução de suas paredes"Outrossim, o nosso rastreamento

proposto depende de executivos que: "Não consideram todas as possibilidades

de solução de problema, porque é parte da própria natureza das organizações

estabelecer limites além dos quais as alternativas racionais não podem ir.",

conforme induzem os autores mencionados.

111 - HIPÓTESES NA UNAN SAL (AO) / BEN (QVT)

HIPÓTESES XI A e XII A

"XI A - Os SAL/BEN de INFO receberam tratamento diferenciado(dinâmico)"

"XII A - Os SAL/BEN de ADM e OPER receberam tratamento estático e nível

"baixo"."

PERíODOA TUA L

Para o Ai as letras a),c), e) das questões 18,19,20,21,22 e 23 (Qdr 3.21),

e, para o Ae as letras a),c),e) das questões 44,45,46,47 e 48 (Odr 3.25)

poderiam confirmar ou não estas 2(duas)afirmações, através de situações ou

atuações que chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVAS", conforme quad ro e

simbologia já apresentado. Os termos "muito baixo,baixo, médio, alto e muito alto"

tem sua origem no questionário respondido pelos participantes.
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A
Na Tabela de Freqüências Relativas obtida no Ouadro 3.21-AMOSTRAS

RELACIONADAS DO Ai "ATUAL"DA UNAN SAl{AD)/BEN(OVT), temos:

018 a-PLANOS indica 55% "MUITO REATIVO"e

c- 55

e- 60

019 a-REMUNERAÇÃO 50% "IGUALDADE" e

c- 60 "MUITO REATIVO"

e- 50 "IGUALDADE"

020 a-BENEFíCIO 80% "MUITO REATIVO"e

75

80

c-

e-

(+)021a- OVT indica 30% "POUCO REATIVO"e

c- 35

e- 45

022 a-AV DES indica 65% "MUITO REATIVO"e

c- 70

e- 75

023 a-NEGOCIAÇÕES 60% "MUITO REATIVO"e

c- 55

e- 45 "POUCO REATIVO"

45% "POUCO PRÓ-ATIVO"

45

40

50%

40 "POUCO PRÓ-ATIVO"

50

20~ó "POUCO PRÓ-ATIVO"

25

20

70% "MUITO PRÓ-ATIVO"

65

55

35% "POUCO PRÓ-ATIVO"

30

25

35% "POUCO PRÓ-ATIVO"

35

55 "MUITO PRÓ-ATIVO"

Como compreender na empresa o aspecto DESEMPENHO? E mais.

OUALlDADE DE VIDA? Como localizá-los e identificá-los? Com KATZ & KAHN

(1978:29) perguntamos: "Como sabemos que estamos lidando com uma

organização? Ouais são suas fronteiras? Que comportamento pertence à

organização e qual o que está fora dela? Quais são os indivíduos cujas ações

devem ser estudadas e que segmentos de suas condutas devem ser incluídos? "
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Os mesmos autores consultados continuam: •• O fato de Que existem

nomes populares para rotular organizações sociais tanto é um auxílio como um

empecilho. Os rótulos populares representam os estereótipos socialmente aceitos

sobre as organizações, mas não especificam suas estruturas de desempenho de

papel, sua natureza psicológica ou suas fronteiras. ~or outro lado, esses nomes

ajudam a localizar a área de comportamento pela Qual nos interessamos."

Este fato fica claro nesta UNAN, onde os enfoques administrativos

voltados a SALÁRIOS e BENEFíCIOS tem íntimas ligações com inúmeras visões

organizacionais, das Quais destacamos a AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO e a

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO.

Apresentamos duas HIPÓTESES generalistas mas Que enfocam

diretamente as três áreas analisadas na presente tese, chamadas de agentes.

isto é INFO, ADM e OPERo Nossa hipótese no presente momento é Que INFO

recebe um tratamento diferenciado de ADM e OPER em relação a s atár io s e

benefícios.

Os resultados, de princípio. indicam poucas diferenças reais entre estes

três agentes, fato Que merece um tratamento individualizado.

HIPÓTESE XI A está confirmada para duas Questões, das seis propostas.

para INFO. Pela importância destas duas Questões em relação ao todo podemos

considerar válido nosso posicionamento.

A Q 19 a), trata dos SISTEMAS DE REMUNERAÇÃO OU INCENTIVOS

SALARIAIS onde ocorre uma "IGUALDADE" entre a reatividade e a pró-atividade

(no período atual, Que deverá tender para uma forte pró-atividade no períodO

futuro, como poderá ser comprovado a seguir); e, a Q21 a) Que trata da QUALIDADE

DE VIDA dos profissionais de INFO Que obteve o valor de 30% como "POUCO

REATIVO", significando uma "PRO-ATIVIDADE"de 70%.



Há uma tendência das demais questões para a pró-atividade, como a

relacionada com informações sobre PLANOS DE CARGOS para INFO (O 18 aí-

55 %); métodos de NEGOCIAÇÕES de salários e benefícios para INFO (023

a)-60%) e organização de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO através de APO

(Administração por Objetivos ou OMPs) para INFO )022 a)-65%) cujos valores

tendem de uma reatividade para uma pró-atividade (como poderá ser constatado

na análise dos dados do período "futuro").

Neste último aspecto, os valores nos indicam um dinamismo subjacente

permeando todas as questões desta UNAN, em relação a INFO.

A surpresa fica por conta da 020 a í retac ro nao a com PROGRAMAS DE

BENEFíCIOS (frmge bene tit s j para INFO onde o valor de 80% Indica que as

políticas de recursos humanos para a área de benefícios ainda é multo

conservadora, não existindo opções ou novidades nesta área

Ouanto a HIPÓTESE XII A relacionada com os agentes ADM e OPER

os valores não diferem muito de INFO, o que nos permite considerar que ela não

pode ser aceita "in t o turn". mas apenas parcialmente. Por exemplo, na Q 19 e) o

tratamento dado ao pessoal de OPERAÇÃO é o mesmo dado ao pessoal de INFO(

forma de "IGUALDADE"), enquanto os recursos humanos ADMINISTRATIVOS

ainda são tratados nas formas de REMUNERAÇÃO de maneira "MUITO REATIVA",

o que nos pode induzir ou podemos inferir que a nível ADM a HIPÓTESE XII A é

válida.

Outro ponto que pode nos conduzir a invalidade da HIPÓTESE XII A

é no nível OPERACIONAL onde a 023 e) nos indica uma "MUITA PRÓ-

ATIVIDADE"nos aspectos de NEGOCIAÇÕES SINDICAIS em relacão aos salários

e benefícios, fato que reflete a nossa realidade.



Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Ouadro 3.25 - AMOSTRAS

RELACIONADAS (PAREADASI 00 Ai "ATUAL"DA UNAN SAL(ADI/SEN(OVTI,

temos:

e-

75

50 "IGUALDADE"

20% "POUCO PRÓ-ATIVO"

25

50

044 a-SINDICAL indica80% "MUITO REATIVO"e

c-

045 a-ECONOMICO 45% "POUCO REATIVO"e 55% "MUITO PRÓ-ATIVO"

c- 60 "MUITO REATIVO" 40 "POUCO PRÓ-ATIVO"

e- 65 35

046a-SALÁRIO 50% "IGUALDADE" e 5OSo

c- 75 "MUITO REATIVO" 25 "POUCO PRÓ-ATIVO"

e- 75 25

047 a-MANIPULAÇÃO 55% "MUITO REATIVO"e 45% "POUCO PRÓ-ATIVO"

c- 65 35

e- 65 35

048 a-COMPOSiÇÃO 50% "IGUALDADE"e 50%

c- 55 "MUITO REATIVO" 45 "POUCO PRÓ-ATIVO"

e- 55 45

As questões colocadas para os respondentes das empresas atingem

muito da burocracia empresarial. Destacamos o presente grupo de perguntas pois

elas estão diretamente vinculadas aos processos de expansão das empresas.

KATZ & KAHN (1978: 126) sobre o assunto detalham que: "Um outro

motivo para a expansão das organizações é a própria natureza da estrutura

burocrática. A buroccracia é um dispositivo social racional para fazer frente aos

problemas através da legitimação de um sistema de desempenho de papéis. A

reação imediata a qualquer evidência de tensão do sistema ou de pressão

externamente induzida é a criação de novos papéis e novas regras.



Continuam os autores citados (126): "O crescimento e a expansão

ocorrerão mais prontamente em organizações duradouras cujos ciclos de energia

acarretem uma transação direta e imediata com o meio ambiente." As 5 questões

agora analisadas possuem uma intensa troca de energias com o Ambiente

Externo, principalmente Quando volta-se para o profissional Analista de OMIS

integrando-se a INFO, ADM e OPERo

A HIPÓTESE XI A pode ser considerada plausível, desde que façamos

uma análise detalhada dos números. Assim, na 048 a l- COMPOSICÃO da

população e a relação com a OVT pelos salários e benefíCIOS e na 046 a)- ofertas

de SALÁRIO e benefícios envonlvendo OMIS, temos a "IGUALDADE"que significa

um equilíbrio entre a reatividade e a pró-atividade e pode justificar um tratamento

diferenciaddo para o pessoal envolvido com INFO. A 047 a)-MANIPULAÇÃO dos

salários e benefícios pela oferta/procura de Mão-de-obra devido a situacão

econômica do país está próxima também ao EOUILíBRIO, com 45 % "POUCO

REATIVO"e "55 % MUITO PRÓ-ATIVO". Ao inverso, nos valores, temos a 045 ai

que considera o valor ECONÔMICO dos satár ro s . benefíCIOS e resultados da

atividade do pr o trs sro nal de OMIS. A única Questão que não ap ora a HIPÓTESE

XI A proposta é a 044 al Que procura traçar a evolucão do movimento SINDICAL

em relação as re ivindtc açô es salariais e outras vantagens; neste caso as políticas

de recursos humanos chegam ao valor de 80% na sua "multa reanvic ade ". ISto

podendo Significar que OSprofissionais desta área esperam as m.cra nvas smdic a.s

para tomarem medidas administrativas.

Para a HIPÓTESE XII A, no Ambiente Externo atual, o quadro total das

questões é "MUITO REATIVO" o Que comprova a mesma, pois as políticas de

Recursos Humanos esperam os acontecimentos (num procedimento estático)

para reagirem, num nível entre "baixo e médio"pelos números obtidos. A única

questão a indicar um tratamento caminhando do estático para o dinâmico é a Q44

e) - SINDICAL, onde ocorre a "IGUALD~DE"entre a reauvro ade e a pr ó-a nvrdade .

Como conclusão, as pressões externas na presente UNAN podem

mudar o caráter das políticas de Recursos Humanos para integrarem-se a nova

tecnologia Que está sendo implantada. E' a tendência que os números apresentaram

nesta Unidade de Análise.



• , v

HIPÓTESES XI B e XII B

"XI B-Os SALlBEN de INFO deixarão de receber qualquer tratamer

diferenciado .••

"XII B- Os SALlBEN de ADM e OPER manterão o tratamento estai

e nível" baixo" .•.

PERíODO FUTURO

Para o Ai asletrasb),d),f)dasquestões18,19,20,21,22e23(Qdr3.2

e, para o Ae as letras bl,dl.f)das questões 44,45,46,47e48(Qdr 3.31

poderiam confirmar ou não estas 2(duas)afirmações, através de situações

atuações que chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVA S". cor.forme quadr

simbologia já apresentado. Os ternos "muito baixo.baixo. rné oro . alto e multo ai

tem sua origem no questionário respondido pelos participantes.

A
Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.29- AMOSTR

RELACIONADAS (PAREADASl DO Ai "FUTURO" DA UNAN SAUAD)/BEN(QV

temos(mantemos os números relativos a época "ATUAL"ao lado do "FUTURO"er

parentêses, para fins de c ornp arac âo l:

e-

10(55)

15(60)

90(45)% "MUIPAT"

90(45)

85(40)

018 a-PLANOS indica 10(55)% "POURE"e

c-

019 a-REMUNERAÇÃO 10(50)% "POURE" e 90(50)% "MUIPAT"

c- 10(60) 90(40)

e- 10(50) 90(50)

020 a-BENEFíCIO 45(80)% "POURE"e 55(20)% "MUIPAT"

c- 45(75) 55(25)

e- 45(80) 55(20)
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021 a- OVT indica 5(30)% "POURE"e

5(35)

10(45)

95(70)% "MUIPAT"

95(65)

90(55)

c-

e-

Q22 a-AV DES indica 15(65)% "POURE" e 85(35)% "MUIPAT"

c- 15(70) 85(30)

e- 15(75) 85(25)

023 a-NEGOCIAÇÕES 30(60) % "POURE" e 70(35)% "MUIPAT"

c- 25(55) 75(45)

e- 20(45) 80(55)

O futuro está comprometido com o passado. pnncrp atrne nte no aspecto

empresarial. POIS o sistema futuro é uma continuação natural. no tempo e no

espaço do sistema presente ou atual. KATZ & KAHN (1978:33) nos auxiliam a

dirigir nosso foco aos pontos de interesse nesta UNAN ao afirmarem Que: "A

teoria de sistema está basicamente-interessada pelos problemas de relacões. de

estrutura e de Interdependência e não pelos atributos costantes dos obie to s(.__)

As formulacões mais antigas de constructos de sistema lidavam com os sistemas

fechados das ciências físic as . nos Quais as estruturas relativamente auto co nno as

podiam ser tratadas, com êxito, como se fossem independentes de forças exter nas .

Mas os sistemas VIVOS, ( ... ), Quer sejam organizações sociais, se acham

agudamente na dependência de seu meio externo e, por isso, precisam ser

concebidos como sistemas abertos." A presente UNAN é altamente dependente

do Ae, podendO ser, conforme KATZ & KAHN (1978:49) inventados, manipulados

e distorcidos: "As estruturas sociais são sistemas essencialmente invenr ac o s .

São sistemas feitos pelo homem e imperfeitos. De um momento para outro podem

romper-se ... ( ... ) Os sistemas sociais firmam-se em atitudes, percepções, crenças,

motivações, hábitos e expectativas dos seres humanos. Tais sistemas representam

padrões de relacionamento em Que a constância das unidades individuais Que

neles se envolvem é muito baixa. Uma organização pode ter um giro muito alto

de sua mão-de-obra e ainda assim perdurar. Os relacionamentos dos itens, mais

do Que estes por si, proporcionam a constância."
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Este fato fica claro nesta UNAN, onde os enfoques adrninis tr an-
voltados a SALÁRIOS e BENEFíCIOS tem íntimas ligações com inúmeras vis.

organizacionais, das quais destacamos em primeiro lugar a QUALIDADE

VIDA NO TRABALHO com 95% de "PRÓ-ATIVIDADE"em INFO e ADM.

Apresentamos duas HIPÓTESES em paralelo (XI B e XII Blgeneralis

mas que enfocam diretamente as três áreas analisadas na presente tese, chama

de agentes, isto é INFO, ADM e OPERo Na HIPÓTESE XI B, para o futuro, afi

que os Recursos Humanos em INFO não irão receber tratamento diferenci

dos indivíduos empregados em ADM e OPER, em relação a salários e bene ticio s

resultados, de princípio, indicam poucas diferenças reais entre estes três agen

fato que merece um tratamento individualizado.

A HIPÓTESE XI B está confirmada, pois em 4(quatro) questões,

seis propostas, os resultados são iguais para os três agentes liNFa, AO

OPER). São elas: a Q 18 que trata dos PLANOS de cargos na empresa, o nd

po Iít ic as d e Rec ursos Hum anos de d IC arão 9 O~o em' MUI T A PRÓ -AT IV ID A [

segue-se a 019 - SISTEMAS DE REMUNERAÇÃO ou INCENTIVOS SALARI

que possuem o mesmo valor da questão anterior, numa clara indicação

interesse dos profissionais de RH por esta área. Pela Importância destas d

questões em relação ao todo podemos considerar válido nosso po sicio narne:

Na O 19 a), por exemplo que trata dos SISTEMAS DE REMUNERAC

ou INCENTIVOS SALARIAIS em INFO onde ocorreu no período de 1980/1

uma "IGUALDADE" entre a reatividade e a pró-atividade, havíamos previsto

ela tenderia para uma forte pró-atividade no período futuro, como pode

comprovado; e, a Q21 a) que trata da QUALIDADE DE VIDA dos profissionai

INFO que obteve o valor de 30% como "POUCO REATIVO" no peri

anterior( 1980/1990), significando uma "PRO-ATIVIDADE"de 70% passou I

95 % no período futuro (1990/2000).

Ficou comprovada nossa opinião de que havia uma tendência

demais questões para a pró-atividade, como, por exemplo, a relacionada

informações sobre PLANOS DE CARGOS para INFO (Q 18 ai- de45 % dobrou

90% em PRÓ-ATIVIDADEl e os métodos de NEGOCIAÇÕES de salári

benefícios para INFO (023 a l- de 35% dobrou para 70% em PRÓ-ATIVIDA
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Verificamos também que na 020 a) também duplicou a "MUITA PRÓ-

ATIVIDADE, que de 20% passou para 55%; na organização de AVALIAÇÃO DE

DESEMPENHO através de APO (Administração por Objetivos ou OMPs) para

INFO (022 a))houve uma passagem de 35% para 85% confirmando, mais uma vez

nossa projeção baseado nos valores do período "ATUAL" -1980/1990) que

tendiam de uma reatividade para uma pró-atividade (como está sendo agora

constatado na análise dos dados do período "futuro").Neste aspecto, os valores

nos indicam um dinamismo que era subjacente no período anterior e que deverá

aflorar no final do século e que continua permeando todas as questões desta

UNAN, em relação a INFO.

A surpresa fica por conta da 020 a) relacionada com PROGRAMAS DE

BENEFíCIOS (fringe benefits) para INFO onde o valor de 80% cai para 45%, a

indicar uma possível igualdade entre REATIVIDADE e PRÓ·ATIVIDADE. numa

clara afirmação de que as políticas de recursos humanos para a área de

benefícios ainda é multo conservadora, não sendo previstas novas opções Ou

invenções nesta área. a não ser uma possível MUDANCA no sistema de FUNDO

DE GARANTIA POR TEMPO DE SERViÇO, totalmente d.svir tuao o de suas

finalidades básicas. ou seja. obtenção de fundos para construcão de casas

populares e garantir um pecúlio na apo seru adona do empregado.

Ouanto a HIPÓTESE XII B retac ronao a com os agentes ADM e OPER

os valores não diferem multo de INFO, o que nos permite considerar que ela não

pode ser aceita. Por exemplo, nas 018, 019,020,022 os resultados para os três

agentes são iquais .Na 021 são identicas para INFO e ADM havendo pouca

diferença para OPERo

O ponto mmteressante deste levantamento é a 023, que trata das

NEGOCIAÇÕES COM SINDICATOS e ASSOCIAÇÕES DE CLASSE em relação a

salários e outras conquistas. Os resultados mostram que para OPER o valor é o

m a is aIt o (8 O%) e para INFO, o ma i's baix o (70%) nos proc essos d e I PRÓ -

ATIVIDADE". Este resultado representa uma realidade (forte negociação com

sindicatos operacionais) e uma perspectiva para este final de século, ou seja, o

fortalecimento dos SINDICATOS perante as EMPRESAS nos processos de

NEGOCIAÇÕES salariais e benefícios.
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Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Ouadro 3.33 - AMOSTRAS

RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ai "FUTURO"DA UNAN SAUAD)/BEN(OVT),

ternos íao lado dos valores do "futuro", são apresentados entre parentêses os

valores da época "atual"para fins de análise comparativa) :

c-

45(80)%"POURE" e

40(75)

25(50)

55(20)% "MUIPAT"

60(25)

75(50)

044 a-SINDICAL indica

. e-

045 a-ECONOMICO indica 15(45)% "POURE" e 85(55)% "MUIPAT"

c- 20(60) 80(40)

e- 25(65) 75(35)

046a-SALÁRI0 indica 20(50)% "POURE" e 80(50)% "MUIPAT"

c- 35(75) 65(25)

e- 40(75) 60(25)

047 a-MANIPULAÇÃO 35(55)% "POURE" e 65(45)% "MUIPAT'

c- 35(65) 65(35)

e- 35(65) 65(35)

e-

30(50)% "POURE" e

30(55)

30(55)

70(50)% "MUIPAT"

70(45)

70(45)

048 a-COMPOSiÇÃO

c-

No constructo "futuro", como no passado, as questões colocadas para

os respondentes das empresas atiriqern muito da burocracia empresarial.

Destacamos o presente grupo de perguntas, agora para o período de 1990/2000,

pois elas estão diretamente vinculadas aos processos de expansão das empresas.
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"Podemos imaginar que o leitor não tem mais paciência com as nossas

exposições complicadas sobre coisas que em última análise são óbvias --

sobretudo se pensarmos que a nossa formulação ainda é provisória e imprecisa."

são as palavras de WE8ER (1992:260) que podem e devem ser aproveitadas

neste trabalho. Vejamos a situação das duas HIPÓTESES propostas. Pelos

números a HIPÓTESE XI 8 está comprovada, pois o tratamento dado a INFO será,

através das políticas de Recursos Humanos, a mesma para ADM e OPERo

Entretanto, o óbvio aparece contradizendo a HIPÓTESE XII 8, pois o tratamento

oferecido aos tr é s agentes deverá ser dinâmico, nível "médio para alto"e "MUITO

PRÓ-ATIVO"conforme as Questões 44 a 48.

o maior destaque de "PRÓ-ATIVIDADE"é para a atividade do or o ns s.onai

de O M J S e a c o ns id eraç ão d o valor eco n Ô m ic o na Q4 5 a) -I N FO, que c he9 a a 8 5 %

a Indicar uma forte t e nc énc.a para a valorização deste técnico e analista. Em

contrapartida, convém destacar, que o movimento sindical para INFO deverá ser

o mais "baixo"entre os tré s agentes. pois a Q44 a)-SINDICAL. recebeu 55 ~·ocomo

"Pró-atividade". muito próximo a "igualdade(50%).

As demais questões 46,47 e 48 tem valores variando de 60% a 80%, ISto

é, de "médio para alto", confirmando nossas palavras em relação as duas

HIPÓTESES analisadas na presente UNAN, no período futuro e ambiente externo

(Ae}. Entretanto estas 3 questões se completam com as outras duas, formando um

conjunto de forças de controle e AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO bem como de

acompanhamento e monitorização da QUALIDADE DE VIDA do indivíduo, naquilo

que KATZ & KAHN (1978:52) chamam de" variabilidade e instabilidade das ações

humanas" e as diferças formas de pressões de controle. Dizem mais: "Seu modelo

(de Thelen, comunicado pessoalmente ao autor em 1960, nota do editor e adendo

nosso) faz distinção entre tr ê s tipos de pressões de controle: requisitos do

ambiente ou de tarefa em relação às necessidades( Pressões do ambiente,

a de n d o nos s o) r e x i 9 é n c ia s que ,su r 9 em das e s p e c t a t i v as e valor e s

compartilhados(Valores e expectativas compartilhadas, adendo nosso) e a

imposição de regras." As 5 questões da presente UNAN (SAl(AD)/BEN(QVT)

foram estruturadas sob este enfoque e resultaram em uma base conceitual

estabelecida pelas hipóteses propostas.



CAP III QUADRO ESTATISTICO 484

,
HIPOTESES XIII A e XIV A

.. XIII A - A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com INFO

era" muito alta" .

"XIV A - A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com ADM e

OPER era "média"

PERíODOA TUA L

e,

Para o Aiasletrasal,c),e)dasquestões 19.20e21 (Quadro3.21).

para o Ae as letras aj.cr.e: das questões 45,46 e 48 (Quadro 3.25)

poderiam confirmar ou não estas 2(duaslafirmacões. através de situacões ou

atuacões que chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVAS". conforme quadro e

simbologia já apresentado. Os ternos "muito baixo.baixo. rnédio . alto e multo alto"

tem sua origem no questionário respondido pe lo s participantes.

11

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.21 - AMOSTRA~

RELACIONADAS (PAREADASI 00 Ai "ATUAL "DA UNAN SAUAD)iBEN(QVTI

temos:

019 a-REMUNERAÇÃO 50% "IGUALDADE"e 50%

c- 60 "MUITO REATIVO"

50 "IGUALDADE"

40 "POUCO PRÓ-ATIVO'

50e-

020 a-BENEFíCIO 80% "MUITO REAT-!VO"e 20% "POUCO PRÓ-ATIVO

e-

75

80

25

20

c-

021a- OVT indica 30% "POUCO REATIVO"e 70% "MUITO PRÓ-ATIVO

e-

35

45

65

55
c-
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"E' no erro e na vivência que as chances de aprendizagem são maiores"

M.R.MIRANDA GRAMIGNA (1993: 7)

As figuras apresentadas na tese foram criadas através de estudos

primários em forma de croquis e no momento da elaboração e redação do texto no

computador, receberam sua forma definitiva. Este fato torna cada imagem um

complemento da idéia e da palavra, o que tornou impossível separar, em forma de

anexo, as mesmas.

Esta impossibilidade também torna-se física, pois o leitor interessado

estaria obrigado a um "ir e vir" de páginas e de volumes que transtornaria qualquer

paciência.

Visando facilitar o encontrode uma determinada imagem, preparamos

este Quadro com esta finalidade, separando as mesmas por tipo, capítulo e

fornecendo outras informações quando necessárias.

)
e
í

t
I
I

Ir.

GRAEICOS:

INTRODUÇÃO - QUADRO INTRODUTÓRIO

1.1-Relação entre OMIS e RH/lNFO XXIV

1.2-Planos Diretores & Ambientes de RH/INFO XXIV

1.3-Pessoal, OMIS e RH/INFO de 1980/2000 XXV

CAPíTULO I - QUADRO TEÓRICO

1.4-REC/SElIRECO & OMIS 6

1.5-TRE/DES/RECI & OMIS 6

1.6-SAL(AD)/BEN(QVT) & OMIS 6

1.7-SEG(PF)/SAUD OCUP(QVT}&OMIS 6

1.8-lntegração RH/INFO com níveis de Planejamento 18

1.9-lntegração RH/INFO com as Unidades de Análise 19

1.1 O-Integração RH/INFO com os Estágios Empresariais 19



QUADRO DE IMAGENS 603

\\

i CAPíTULO /I - QUADRO DA PESQUISA

2.1 -Capital-Composição(Questão-2 COMCA) 208

2.2-Empregados Registrados 80/90 (Q-3 EMPREREG) 210

2.3-Empr. Registr. em INFORMÁTICA(Q-4 EMPREINF) 213

2.4-Empr. Registr. em REC.HUMANOS(Q-5 EMPRERH) 215

2.5- TERCEIRIZAÇÃO(Questão-6 TERCEI) 218

2.6-Empr.Registr. em ADMINISTRAÇÃO (0-7 EMPREADM) .. 220

2.7-Empr. Registr. em OPERACIONAL (0-8 EMPROPER) 223

2.8-Sexo dos Respondentes (Questão-1 O SEXRESP) 226

2.9-ldade dos Respondentes (Q-11 IDARES) 228

2.10-Cargo dos Respondentes (Q-12 CARRES) 230

2.11- Tempo de Emprego (Q-13 TEMPEMPR) 232

2.12-Nível Escolar (Questão-14 NIVESC) 234

2.13-Local Físico do Respondente (0-15 LOCAGEO) 235

2.14-Fatores Externos ( FATOREX ) 243

2.15-0rgan./Mobil. Sindical (Q-1.1 ORGMOBSI) 248

2.16-Atuação Sindical (0-1.2 ATUASIND) 249

2.17-lntervenção do Estado e Impactos das Mudanças (Q-2.3 e

0-2.4 INESIMPA) 250

2.18-Ano Formação área de INFO (Q-17 ANOFORIN) 256

2.19-Áreas O & M versus INFO (Q-18 EXISTOM) 256

2.20-Ano de Ligação O&M com INFO (Q-19 ANOLlGOM) 256

2.21-Número de Profissionais de OMIS (0-20 NUPRO) 264

2.22-lntegração OMIS & INFORMÁTICA (0-21 GRAINTOM) .. 264

2.23-Percepções de Envolvimento (Q-33 FORENRHI) 264

2.24-lntegração RH/INFO (Questão-22 INTRHINF) 265

2.25-Preparação RH para INFO (Q-23 PREPRHIN) 265

2.26-Comunicação Formal e Informal (Q25 COMFOINF) 265

2.27-Qualidade da Comunicação (Q-26 QUALlCAE) 265

2.28-Particip. de RH na Org. Empres. (Q-24 PAROEMPR) 266

2.29-Part. de RH nos Métodos Empr. (Q-27 PARMEMPR) 266

2.30-Part. de RH na Informação Empres. (Q-29 PARIEMPR). 266

2.31-Particip. de RH nos Sist.Empresar.(0-30 PARSEMPR) 266

2.32-Treinamento de RH para INFO ( 0-32 TRERHINF) 267



QUADRO DE IMAGENS 604

2.33-Adaptação de RH para INFO (Q-31 ADAPRHIN)267

2.34-Envolvimento de RH com O&M-I&S (Q-28 ENRHOMIS) 267

2.35- Fatores Internos ( FATORIN ) 268

CAPíTULO 111- QUADRO ESTATíSTICO

3.1 - Estrutu ra dos 22 Fatores GERAIS, no período ATUAL

e no Ambiente Interno (Ai) com as suas 87 variáveis

componentes 286/287

3.2 - Estrutura dos 15 Fatores GERAIS, no período ATUAL

e no Ambiente Interno (Ai) com as suas 87 variáveis

componentes 288/289

3.3 - Estrutura dos 27 Fatores ESPECíFICOS, no período

ATUAL e no Ambiente Interno (Ai) sendo 9 fatores para

INFO, 10 para ADM e 8 para OPER com as suas 87

variáveis componentes sendo 29 para cada agente (INFO,

ADM e OPER) 290/291/292

3.4 - Resumo dos 22 Fatores GERAIS, no período ATUAL

(Década 1980/1990) no Ambiente Interno (Ai) ..... 295

3.5 - Resumo dos 27 Fatores ESPECíFICOS, no período

ATUAL e no Ambiente Interno (Ai) com as suas variáveis

componentes 295

3.6 - Estrutura dos 22 Fatores GERAIS, no período ATUAL

e no Ambiente Externo (Ae) com as suas 75 variáveis

componentes 318/319

3.7 - Estrutura dos 15 Fatores GERAIS, no período ATUAL

e no Ambiente Externo (Ae) com as suas 75 variáveis

componentes 320/321



QUADRO DE IMAGENS 605

3.8 - Estrutura dos 26 Fatores ESPECíFICOS, no período

ATUAL e no Ambiente Externo (Ae), sendo 9 fatores para

INFO, 9 para ADM e 8 para OPER, com as suas 75 variáveis

componentes, sendo 25 para cada agente( INFO. ADM e

OPER 322/323/324

3.9 - Resumo dos 22 Fatores GERAIS, no período ATUAL

e no Ambiente Externo (Ae) 328

3.10- Resumo dos 26 Fatores ESPECíFICOS, no período

ATUAL e no Ambiente Externo (Ae) 328

3.11 - Estrutura dos 23 Fatores GERAIS, no período

FUTURO e no Ambiente Interno (Ai) com suas 87 variáveis

componentes (resultante da análise fatorial) 341/342

3.12 - Estrutura dos 26 Fatores ESPECíFICOS, no período

FUTURO e para o Ambiente Interno (Ai). sendo 9 fatores

para INFO, 8 para ADM e 9 para OPER, com suas 87

variáveis componentes para cada um dos agentes (INFO.

ADM e OPER ( resultante da análise fatorial) 343/344/345

3.13 - Resumo dos 23 Fatores GERAIS, no período

FUTURO para p Ambiente Interno (Ai) 347

3.14 - Resumo dos 26 Fatores ESPECíFICOS. no período

FUTURO para o Ambiente Interno (Ai) 347

3.15 - Estrutura dos 22 Fatores GERAIS. no período

FUTURO (1990/2000) e no Ambiente Externo (Ae) com as

suas 72 variáveis componentes ( resultante da análise

fatorial) 354/355

?



QUADRO DE IMAGENS 606

3.16 - Estrutura dos 25 Fatores ESPECÍFICOS, no período

FUTURO e no Ambiente Externo (Ae), sendo 9 fatores para

INFO, 8 para ADM e 8 para Oper e com as suas variáveis

componentes, sendo 25 para cada agente (INFO/ADM/

IN FO. (resultante da análise fatorial) ..... 356/357/358

3.17 - Resumo dos 22 Fatores GERAIS, no período

FUTURO(Déc 90/2000) e Ambiente Externo (Ae) 360

3.18 - Resumo dos 25 Fatores ESPECÍFICOS, no período

FUTURO e para o Ambiente Externo (Ae) 360

3.19 - Amostras relacionadas (pareadas) do Ai ATUAL da

UNAN REC/SELlRECO 398

3.20 - Amostras relacionadas (pareadas) do Ai ATUAL da

UNAN TRE/DES/RECI 399

3.21 - Amostras relacionadas (pareadas) do Ai ATUAL da

UNAN SAL(AD)/BEN(QVT) 400

3.22 - Amostras relacionadas (pareadas) do Ai ATUAL da

UNAN SEG/SAUD OCUP 401

3.23 - Amostras relacionadas (pareadas) do Ae ATUAL da

UNAN REC/SELlRECO 402

3.24 - Amostras relacionadas (pareadas) do Ae ATUAL da

UNAN TRE/DES/RECI 403

3.25 - Amostras relacionadas (pareadas) do Ae ATUAL da

UNAN SAL (AD)/BEN(QVT) 404

3.26 - Amostras relacionadas (pareadas) do Ae ATUAL da

UNAN SEG/SAUD OCUP 405

3.27 - Amostras relacionadas (pareadas) do Ai FUTURO da

UNAN REC/SELlRECO 406

3.28 - Amostras relacionadas (pareadas) do Ai FUTURO da

UNAN TRE/DES/RECI 407



QUADRO DE IMAGENS 607

3.29 - Amostras relacionadas (pareadas) do Ai FUTURO da

UNAN SAL (AD)/BENQVT) 408

3.30 - Amostras relacionadas (pareadas) do Ai FUTURO da

UNAN SEG/SAUD OCUP 409

3.31 - Amostras relacionadas (pareadas) do Ae FUTURO

da UNAN REC/SELRECO 410

3.32 - Amostras relacionadas (pareadas) do Ae FUTURO

da UNAN TRE/DES/RECI 411

3.33 - Amostras relacionadas (pareadas) do Ae FUTURO

da UNAN SAL (AD)/BEN (QVT) 412

3.34 - Amostras relacionadas (pareadas) do Ae FUTURO

da UNAN SEG/SAUD OCUP 413

FIGURAS:

CAPíTULO I - QUADRO TEÓRICO

1 - Ciclo de Mudanças (adaptado do Ciclo de Melhoria de

Organização de Rensis & Likert) 123

CAPíTULO IV - QUADRO DE CONCLUSÕES & RECOMENDAÇÕES

2 - "Família"UNAN REC/SELlRECO e o uso de

Técnicas OMIS 534

.".



~UADRO DE IMAGENS 60a

QUADROS:

CAPíTULO I - QUADRO TEÓRICO

1.1 - População Amostrada de Empresas Públicas 204

1.2 - População Amostrada e Amostra por Setores 206

1.3 - Composição do Capital das Empresas (0-2 COMCA) 207
1.4 - Empregados Registrados 1980/1990 (0-3 EMPREREG) 209

1.5 - Empregados Regis. em INFORMÁTICA (0-4 EMPREINF) .. 212

1.6 - Empr. Reg. em RECURSOS HUMANOS (0-5 EMPRERH) .. 214

1.7 - TERCEIRIZAÇÃO (0-6 TERCEI) 217
1.8 - Empregados Reg. ADMINISTRATIVOS (0-7 EMPREADM) 219

1.9 - Emp. Registrados OPERACIONAIS (0-8 EMPREOPER) 222

1.1O-Sexo dos Respondentes (0-10 SEXRESP) 225

1.11- Idade dos Respondentes ( 0-11 IDARES) 227

1.12- Cargo dos Respondentes ( 0-12 CARRES) 229

1.13- Tempo de Emprego (0-13 TEMPEMPR) 231

1.14- Nível Escolar dos Respondentes (0-14 NIVESC) 233

1.15- Local Geográfico dos Respondentes (0-15 LOCAGEO) 233

CAPíTULO /I - QUADRO DA PESQUISA

2.1-Fator. Exter. nas Mudanças de RH (FATOREX). 242

2.2 - Influências Externas Generalistas ( INFLEX )

(BLOCO G 1.1 ; 1.2; 2.1; e 2.2) 247

2.3 - Ano de formação da Área de INFO (0-17 ANOFORIN) 252

2.4 - Ano de ligação O&M e INFO ( 0-19 ANOLlGOM) 255

2.5 - Número de profissionais de OMIS (0-20 NUPRO) 257

2.6 - Caracterização da atividade de Recursos Humanos e

Informática (0-22 a 032) 260

.7 - Fatores Internos nas Mudanças de RH (FATORIN) 263
.~.



QUADRO DE IMAGENS 609

ESQUEMAS GRÁFICOS:

CAPíTULO I - QUADRO TEÓRICO

1 - Teoria do Equilíbrio - Ação de Terceiros 141

2 - Teoria do Equil íbrio - Multipla Ação 141

RESUMOS GRÁFICOS.'

CAPíTULO" - QUADRO DA PESQUISA

1 - Estágios de Integração de RH/INFO através de OMIS. 237

2 - Força Sinérgica 238

3 - Agentes, Fatores e Variáveis - A integração possível .... 240

4 - Planos Diretores integrados aos níveis de Planejament0278

5 - Interação entre as UNAN e os PDG/PDI/PDRH, os Ai/Ae e os

Agentes, Fatores e Variáveis com a visão OMIS 279

MOLDURAS:

CAPíTULO I - QUADRO TEÓRICO

1 a - 3 Resumos-Gráficos das Integrações RH e INFO ..... 35

1 b - 2 Resumos-Gráficos das Integrações RH e INFO ..... 36

CAPíTULO " - QUADRO DA PESQUISA

2 - Existência de O&M (Q18-EXISTOM) 253

3 - Grau de Integração O&M com INFO (Q21-GRAINTOM)258

4 - Formas de envolvimento RH/INFO (Q33-FORENRHI) .261

5 - Graus de Reatividade & Pró-atividade I 414

6 - Graus de Reatividade & Pró-atividade 11 ••••••••••••••••••••••• 432



QUADRO DE IMAGENS 610

CONTROLES:

CAPíTULO /I - QUADRO DE PESQUISA

1 - Relação Cargas Fatoriais & Linhas 282

2 - Linhas de Resultados da Análise Fatorial 283

DESENHOS:

CAPíTULO I - QUADRO TEÓRICO

1 - Modelo de Tensões Interativas entre RH/INFO 66

2 - Ciclo da Tecnologia Organizacional 86

3 - Continuum (Adaptado de Rensis & Likert ) 121

CAPíTULO 1/ - QUADRO DE PESQUISA

4 - Limitações e Expansões das UNAN 275

CAPíTULO 1/1 - QUADRO ESTATíSTICO

5 - Componentes da Análise Fatorial no Ai Futuro na UNAN REC/SEU

RECO 368

6 - Componentes da Análise Fatorial no Ai Futuro na UNAN TRE/DES/

RECI 369

7 - Componentes da Análise Fatorial no Ai Futuro na UNAN SAL(AD)/

BEN(QVT) 370

8 - Técnicas OMIS aplicadas à Análise Fatorial Específica no processo

Integrativo de RH à INFO no Ai e no período

Futuro(*) (1990/2000) 371



QUADRO DE IMAGENS 611

,

9 - Componentes da Análise Fatorial no Ae e no período Futuro(*) nas

UNAN TRE/DES/RECI, SAL{AD)/BEN(QVT) e

SEG/SAUD OCUP 383

10- Técnicas OMIS aplicadas à Análise Fatorial na integração RH/INFO

no Ae e no período Futuro(*) (1990/2000) 384

MODELOS:

CAPíTULO IV - QUADRO DE CONCLUSÕES & RECOMENDAÇÕES

a ) ESTÁGIOS DE INTEGRAÇÃO RH/INFO:

I - Inicial através de OMIS 527

II - Intermediário através das fichas UNAN e de OMIS 528

III - Avançado 532

IV - Avançado na UNAN REC/SELlRECO no Ai "ATUAL" ... 533

V - Avançado na UNAN REC/SELlRECO no Ai "FUTURO". 533

b) INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SELlRECO através da:

VI - Hipótese I A no período "atuals Ai 535

VII - Hipótese I B no período "futuro"e Ai 536

VIII - Hipótese I A no período "atual"e Ae 537

IX - Hipótese I B no período "futuro"e Ae 537

x - Hipótese II A no período "atual"e Ai 537

XI - Hipótese li B no período "futuro"e Ai 538

XII - Hipótese" A no período "atuala Ae 538



QUADRO DE IMAGENS 612

XIII - Hipótese 11 8 no período "tuturos Ae 538

XIV - Hipótese III A no período "atual"e Ai 538

XV - Hipótese III 8 no período "futuro"e Ai 539

XVI - Hipótese 111A no período "atuale Ae 539

XVII - Hipótese III 8 no período "futuro"e Ae 539

XVIII - Hipótese IV A no período "atual"e Ai 540 .

XIX - Hipótese IV 8 no período "futuro"e Ai 540

XX - Hipótese IV A no período "atual"e Ae 540

XXI - Hipótese IV 8 no período "futuro"e Ae 541

XXII- Hipótese IV C no período "tuturoe Ai 541

XXIII - Hipótese IV C no período "futuro"e Ae 541

C) OUTROS: MODELO SIMPLIFICADO DE INTEGRAÇÃO RH/INFO:

XXIV - NA UNAN TRE/DES/RECI através das Hipóteses V a X (A e 8) nos

Ai e Ae e períodos "ATUAL" e "FUTURO" 542

XXV - NA UNANSAL(AD)/BEN(QVT) através das Questões para o

período"ATUAL"e "FUTURO" no Ai 546

XXVI-NA UNAN SAL(AD)/BEN(QVT) através das Questões para o período

"ATUAL"e "FUTURO" no Ae 547

XXVII-NA UNAN SEG/SAUD OCUP através das Questões no Ai e Ae e

para os períodos "ATUAL" e "FUTURO" 550


